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Sumário Executivo 
O presente guia de implementação (atualizado em 2019) responde aos pedidos, por parte dos Membros 
da Organização Mundial das Alfândegas (OMA), de assistência prática relacionada com a 
implementação de controlos do comércio estratégico. Deverá servir de guia para os membros da OMA 
no desenvolvimento e revisão dos seus processos e procedimentos de Implementação do Controlo do 
Comércio Estratégico (STCE - Strategic Trade Control Enforcement) e fornecer uma estrutura para a 
formação nesse sentido. Dependendo da situação de cada administração aduaneira nacional, este guia 
servirá diferentes propósitos, seja para saber como dar os primeiros passos, seja para aumentar a 
eficácia de um sistema existente. Tratando-se de um guia, as recomendações apresentadas não são 
obrigatórias. 
 
O guia está dividido em duas secções principais, uma para os altos funcionários da Administração 
Aduaneira e Responsáveis Políticos e outra para os funcionários aduaneiros operacionais. A secção 
destinada aos altos funcionários discute a importância dos controlos do comércio estratégico, o papel 
das Alfândegas, e como estabelecer procedimentos e processos de STCE criando as condições para o 
seu sucesso. A secção destinada aos funcionários aduaneiros operacionais discute as técnicas 
utilizadas para por em prática estas atividades. Em particular, esta secção descreve as principais 
funções que compreendem o processo global de controlo do comércio estratégico e diversas atividades 
relacionadas. 
 
As duas secções referidas são acompanhadas de vários anexos. O Anexo I apresenta alguns dos 
compromissos internacionais em matéria de STCE assumidos pelos Membros da OMA em relação à 
estrutura internacional discutida na secção 1.1.2. O Anexo II fornece um enquadramento conciso sobre 
as armas de destruição maciça que determinam em grande medida quais os bens considerados 
estratégicos no contexto internacional. O Anexo III fornece os perfis de muitos bens estratégicos. Este 
Anexo foi organizado seguindo os Capítulos do Sistema Harmonizado (SH) para fornecer uma 
referência sobre bens estratégicos do ponto de vista aduaneiro. O Anexo IV fornece boas práticas a 
serem utilizadas pelas Alfândegas quando apelam às empresas para promover a conformidade com os 
requisitos de controlo do comércio estratégico. O Anexo V fornece uma lista concisa de produtos 
químicos estratégicos por número de registo do Chemical Abstracts Service (CAS). O Anexo VI fornece 
um guia para os códigos do SH aplicáveis a produtos químicos relacionados com armas químicas, 
enquanto o Anexo VII fornece números de identificação de perigo da ONU relacionados com bens 
estratégicos. Finalmente, o Anexo VIII fornece um glossário de termos e o Anexo IX fornece um índice 
alfabético. 
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1. STCE para os Diretores das Alfândegas e Responsáveis 
Políticos 

1.1 Introdução 
As Administrações Aduaneiras implementam um amplo conjunto de políticas governamentais, incluindo 
cobrança de receitas, conformidade do comércio e dos viajantes, proteção da sociedade, património 
cultural, propriedade intelectual, recolha de dados estatísticos e proteção ambiental, muitas vezes em 
nome de outros ministérios e autoridades governamentais. O Strategic Trade Control - STC (Controlo 
do Comércio Estratégico) protege a sociedade da aquisição transnacional de armas e bens estratégicos 
utilizados para o seu desenvolvimento ou entrega. As alfândegas desempenham um papel crucial na 
implementação do controlo do comércio estratégico devido à sua autoridade e responsabilidade únicas 
em matéria de monitorização e controlo dos fluxos transfronteiriços de bens, pessoas e meios de 
transportes1  
 
Para ajudar os 183 Estados membros da OMA, a Comissão de Implementação da OMA aprovou por 
unanimidade, em março de 2013, o projeto STCE (Strategic Trade Control Enforcement) do 
Secretariado, focado na prestação de assistência técnica à Implementação de Controlos do Comércio 
Estratégico. Este documento da OMA e respetivos anexos pretendem ser um recurso para os Membros 

da OMA no estabelecimento ou revisão do seu programa 
nacional STCE.  
 
A Resolução 1540 do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas (CSNU)  e outras relacionadas, convidam todos os 
Estados a “tomar e implementar medidas eficazes” para 
evitar a proliferação, mas o sucesso depende, em última 
análise, da liderança eficaz dentro dos Estados para 
assegurar que essas medidas sejam tomadas e 
implementadas. O Programa STCE ajuda os Estados 
membros da OMA a cumprir as suas obrigações. Além 
disso, a adoção dos princípios e das práticas de STCE 

descritos neste documento ajudarão os Membros da OMA a melhor garantir e facilitar o comércio 
global, de forma consistente com os princípios do SAFE Framework of Standards, a melhor proteger os 
seus portos e o território da exploração por criminosos e aumentar a segurança da sua nação e dos 
seus parceiros comerciais. Medidas eficazes em matéria de STCE identificam remessas potencialmente 
de alto risco, permitindo simultaneamente que um volume muito maior de carga com um risco menor 
seja expedido através dos portos para incentivar um comércio legítimo maior e mais rápido.  
 
Um dos principais resultados do Programa STCE é este guia de implementação. A Parte 1 é dirigida 
aos altos funcionários da Administração Aduaneira e aos responsáveis políticos para os ajudar a 
estabelecer procedimentos de controlo do comércio estratégico e criar condições para o seu sucesso. A 
Parte 2 é dirigida aos funcionários aduaneiros operacionais que devem implementar os programas, 
dando-lhes as informações técnicas necessárias para implementar os controlos do comércio 
estratégico. 

1.1.1 Definição e Importância de Bens Estratégicos 
A alfândega enfrenta dois cenários de ameaça estratégica: a possibilidade de a cadeia de fornecimento 
ser utilizada como sistema de entrega de ADM (o cenário da “bomba numa caixa”) e a possibilidade de 
a cadeia de fornecimento ser utilizada para transportar materiais, equipamentos e componentes 
necessários para produzir uma arma. O primeiro cenário de ameaça é abordado através de iniciativas 

                                                      
1 A definição “Strategic Trade Control” é utilizada em vez de “Export Control” para reconhecer a 
importância do controlo dos bens estratégicos em várias transações internacionais, incluindo 
importação, exportação, reexportação, trânsito e transbordo. 

A Alfândega desempenha 

um papel crucial na 

fiscalização dos Controlos 

do comércio estratégico 

(STC). 
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de segurança da cadeia de fornecimento, como o SAFE 
Framework of Standards2, enquanto o segundo é abordado 
através do Controlo do Comércio Estratégico.  
 
No âmbito deste projeto, o termo “bens estratégicos” refere-
se a armas de destruição maciça3 (ADM), armas 
convencionais e componentes envolvidos no 
desenvolvimento, produção ou uso de tais armas e seus 
vetores de lançamento.4 Os bens podem ser identificados 
como estratégicos pela sua inclusão em listas nacionais de 
controlo5 ou por serem destinados para utilização final em 
ADM ou por um utilizador final relacionado com ADM.  
 
O desenvolvimento e a produção destas armas e seus 
vetores de lançamento dependem de vários equipamentos 
de fabrico, equipamentos eletrónicos, materiais e produtos 
químicos, a maioria dos quais também tem aplicações 
comerciais legítimas, tornando-os nos designados “bens de 
dupla utilização”. Estes bens são adquiridos por vários 
meios, tanto lícitos como ilícitos, e muitos países adotaram 
leis e regulamentos para controlar o comércio estratégico. 
No entanto, alguns fornecedores e operadores do comércio desinformados podem não ter 
conhecimento das restrições ao comércio relacionadas com estas mercadorias ou podem ser 
enganados por organismos de compras que disfarçam a verdadeira utilização final dos componentes. 
Por outro lado, fornecedores, despachantes ou operadores do comércio cúmplices podem 
intencionalmente tentar contornar as restrições usando declarações incorretas, explorando lacunas na 
legislação ou através do contrabando. 

                                                      
2 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-
tools/tools/safe-package/safe-framework-of-standards.pdf?la=en  
3 As armas de destruição maciça (ADM) incluem armas nucleares (concebidas para causar destruição 
em massa através da libertação explosiva de energia nuclear), armas químicas (concebidas para infligir 
ferimentos como asfixia, bolhas ou mau funcionamento do sistema nervoso através de reações 
químicas), armas biológicas (concebidas para utilizar microrganismos para causar doenças em 
humanos, gado ou culturas) e armas radiológicas (concebidas para causar doenças e perturbações em 
massa através da propagação da radiatividade). O Anexo II contém informações de base sobre estas 
armas de destruição maciça e os seus vetores de lançamento (por exemplo, mísseis balísticos, mísseis 
de cruzeiro e veículos aéreos não tripulados).  
4 Foi sugerido que os produtos químicos e os resíduos perigosos também representam uma ameaça à 
segurança nacional e deveriam ser aqui incluídos.  Contudo, estes temas já são abordados pelos 
módulos de e-Learning “Green Customs” da OMA. Além disso, a Secretariado da Convenção de 
Basileia preparou um “Manual de Formação da Convenção de Basileia sobre Tráfico Ilícito para as 
Alfândegas e Agências de Execução”, disponível em 
http://archive.basel.int/legalmatters/illegtraffic/trman-e.pdf. Por fim, os leitores interessados são 
encaminhados para o site da Green Customs Initiative (http://www.greencustoms.org). 
5 As listas de controlo da exportação especificam materiais, equipamentos, software e tecnologia 
sujeitos a controlo do comércio. Geralmente as mercadorias listadas requerem licenças ou autorizações 
para várias transações internacionais, especialmente para a exportação.  

Os bens estratégicos são 

armas de destruição 

maciça (ADM), armas 

convencionais e 

componentes envolvidos 

no desenvolvimento, 

produção ou uso de tais 

armas e seus vetores de 

lançamento. 
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Estudo de caso - Auditoria e definição do perfil de risco 

 
Implementar um controlo efetivo sobre o comércio destes produtos comerciais sem impedir 
indevidamente o comércio para fins pacíficos é um dos maiores desafios em matéria de STCE. É 
importante sublinhar que os bens estratégicos representam uma pequena fração do comércio global. 
Por exemplo, os condensadores são componentes eletrónicos muito comuns, e embora certos 
condensadores especiais sejam considerados estratégicos, mais de 99% dos condensadores em 
comércio não representam qualquer ameaça em termos de ADM.  Os exemplos apresentados na 
Tabela 1 podem ajudar a clarificar a definição de bens estratégicos e, portanto, o foco do Projeto STCE.  
 
Tabela 1Exemplos de Bens Estratégicos 

Prensa isostática Uma peça muito importante do equipamento industrial de dupla utilização é a 
prensa isostática que forma peças aplicando pressão sobre metais e cerâmica 
em pó numa cavidade fechada. Pode também criar produtos com densidade 
uniforme eliminando poros e pode unir materiais diferentes através da união por 
difusão. As prensas isostáticas são utilizadas para transformar pós metálicos e 
cerâmicos em vários produtos, tais como brocas de ferramentas, pás de turbinas 
e isoladores. São produtos essenciais estratégicos porque também são 
importantes para a produção de peças para dispositivos explosivos nucleares, 
pontas de ogiva de veículos de reentrada e elementos de tubeiras para mísseis 
balísticos.  
 

Pó de Alumínio O pó de alumínio é um metal que, como todos os pós de metal, é enviado como 
um produto químico. É um pó altamente inflamável criado pela moagem do 
alumínio em grãos finos. É utilizado no fabrico de certos componentes 
eletrónicos, mas também é utilizado na produção de explosivos e propelentes 
para mísseis. Além de seu valor estratégico como componente de combustível 
mais comummente utilizado em propelentes compostos para sistemas de 
foguetes, também foi identificado pelo Programa Global Shield da OMA como um 
produto químico precursor relacionado com a produção de dispositivos 
explosivos improvisados (DEI).  
 

Fluoreto de 
Hidrogénio 

O Fluoreto de Hidrogénio é um químico habitualmente utilizado na produção de 
fluorcarbonetos (por exemplo, refrigerantes e propelentes) e fluoropolímeros (por 
exemplo, Teflon®), mas também pode ser utilizado como produto estratégico (ou 
precursor) na produção de agentes químicos nervosos. 
 

Transdutores de 
pressão 

Os transdutores de pressão são instrumentos para medir a pressão de um 
líquido ou gás e converter essa medição num sinal eletrónico para transmissão a 
equipamentos de registo ou controlo de processos. Transdutores de pressão 
com determinadas características podem ser importantes para o controlo do 
processo em instalações de enriquecimento de urânio.  
 

Com base na avaliação do risco, uma empresa foi selecionada para auditoria. Durante a auditoria foram 
descobertas exportações não licenciadas de vidro de chumbopara células quentes (câmaras blindadas 
de contenção de radiação nuclear), e o exportador, na qualidade de primeiro transgressor, recebeu um 
aviso. Além disso, para o exportador foi criado um perfil de risco na base de dados de declarações de 
exportação. Alguns meses depois, houve uma correspondência com uma declaração de exportação. Ao 
controlo dos documentos seguiu-se uma verificação física. Foi confirmada uma exportação de quatro 
células quentes e o exportador não tinha solicitado novamente a licença exigida. Durante uma nova 
investigação nas instalações do exportador foi descoberta outra exportação de células quentes sem a 
licença necessária. Os itens foram apreendidos e o exportador foi multado. 
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Enterotoxina B 
estafilocócica 
(SEB) 

A SEB, uma toxina produzida pela bactéria Staphylococcus aureus, é uma das 
causas comuns de intoxicação alimentar. A exposição por inalação a estas 
toxinas é uma preocupação em termos de ADM. Pode causar febre, queixas 
respiratórias (tosse, dores no peito) e sintomas gastrointestinais. A exposição 
severa produz edema pulmonar, angústia respiratória, choque e morte. Além 
disso, a exposição ocular também é uma preocupação em termos de ADM, 
produzindo sintomas de conjuntivite com inchaço facial. A acrescentar à 
preocupação com as ADM está a facilidade com que as culturas de 
Staphylococcus podem ser obtidas, cultivadas e dispersas.  
 

Giro-astrobússola Uma giro-astrobússola é um mecanismo de precisão com equipamentos óticos e 
electromecânicos sensíveis utilizados para a navegação. São utilizadas em 
mísseis que percorrem uma parte da sua trajetória acima da atmosfera terrestre, 
mas também podem ser utilizadas em aviões ou em navios. 
 

Estudo de caso - Inspeção de rotina 

Estudo de caso - Reachback  

 
No Anexo III são apresentados muitos exemplos adicionais de bens estratégicos. 

1.1.2 Estruturas e Regimes Jurídicos Internacionais para a Gestão do Comércio 
Estratégico 

O regime internacional de não-proliferação tem muitos níveis, incluindo tratados (secção 1.1.2.1), 
sanções (secção 1.1.2.2) e acordos multilaterais informais (secção 1.1.2.3) e todos eles envolvem 
determinadas responsabilidades no controlo do comércio. Além disso, a Resolução do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas (UNSCR) 1540 (secção 1.1.2.4 impõe obrigações vinculativas adicionais 
a todos os Estados membros da ONU. Alguns dos compromissos em matéria de não proliferação e 
controlo do comércio assumidos pelos Membros da OMA são identificados no Anexo I.  

1.1.2.1 Tratados 
O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares6 (TNP) entrou em vigor em 1970, e aderiram ao 
tratado 191 Estados Partes. Entre muitas outras obrigações, o tratado compromete as suas partes a 
não fornecer certos materiais ou produtos nucleares especialmente concebidos ou preparados para o 

                                                      
6https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/ 

O Serviço Alfandegário escolheu uma carga de grupagem de diversos produtos químicos e 
equipamentos de laboratório para inspeção. Uma embalagem na carga, marcada com o número ONU 
3462 e com a indicação toxinas foi encaminhado para a autoridade de licenciamento de exportação 
para determinar se era necessária uma licença. A toxina, identificada como SEB (ver acima), exigia uma 
licença de exportação que o exportador não tinha obtido. 

Uma empresa maltesa declarou uma exportação de equipamento elétrico, classificado na posição 
8543.90 do SH (partes de máquinas e aparelhos elétricos com função própria não especificadas noutra 
posição). O Serviço Alfandegário optou por remeter os documentos para a Unidade de Não-Proliferação 
de Armas da Alfândega de Malta para verificação. Foi realizada uma inspeção física, e a carga 
identificada como 11 bússolas giroscópicas. Cada embalagem incluía um manual de instalação e 
utilização detalhado com indicação das restrições de exportação do produto. A Unidade de Não 
Proliferação consultou a autoridade de licenciamentoe  os técnicos especializados. O processo de 
verificação concluiu que as mercadorias necessitavam de autorização de exportação; as mercadorias 
foram incorretamente declaradas (deveriam ter sido classificadas como 90.14 do SH), e as mercadorias 
tinham sido objeto de autorização prévia para exportação no Reino Unido e desviadas para Malta para 
uma nova tentativa. Autoridades maltesas e britânicas deram assim início às investigações. 

file:///C:/Users/pheine/Documents/My%20Box%20Files/working%20files/WCO/STCE/Reachback%23_Technical_
file:///C:/Users/pheine/Documents/My%20Box%20Files/working%20files/WCO/STCE/Reachback%23_Technical_
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processamento, uso ou produção desses materiais a qualquer estado não nuclear para fins pacíficos, a 
menos que para o material não sejam adotadas 
salvaguardas. 
 
A Convenção para a Proibição de Armas Químicas7 (CWC - 
Chemical Weapons Convention) é um acordo para o 
controlo de armas que proíbe o desenvolvimento, produção, 
armazenamento e uso de armas químicas. Fazem parte do 
CWC, que entrou em vigor em 1997, 193 Estados. A 
principal obrigação decorrente da convenção é a proibição 
do uso e da produção de armas químicas, bem como a 
destruição de todas as armas químicas, mas existem 
também restrições à exportação de certas substâncias 
químicas catalogadas (ou seja, produtos químicos tóxicos e 
seus precursores constantes do Anexo da CWC sobre 
Produtos Químicos) para países que não fazem parte da 
convenção. Ao abrigo das obrigações da CWC, muitos Estados membros da OMA já estão a fornecer 
relatórios que confirmam as importações e exportações de certos produtos químicos catalogados, e as 
Administrações Aduaneiras desempenham um papel fundamental na recolha destes dados e na 
aplicação das restrições.  
 
A Convenção para a Proibição de Armas Biológicas8 (BWC) tem 182 Estados Partes, cada um deles 
obrigado a tomar as medidas necessárias para proibir e impedir o desenvolvimento, produção, 
armazenamento, aquisição ou retenção de armas biológicas no seu território e em qualquer lugar sob a 
sua jurisdição ou controlo. Além disso, a BWC exige que todos os Estados Partes se abstenham de 
transferir armas biológicas para qualquer um e de ajudar, encorajar ou induzir qualquer um a fabricá-las 
ou adquiri-las. A BWC entrou em vigor em 1975. 
 
O Código de Conduta de Haia contra a Proliferação de Mísseis Balísticos9 (HCOC - Hague Code of 
Conduct against Ballistic Missile Proliferation) foi estabelecido como um acordo para prevenir a 
proliferação de mísseis balísticos que podem potencialmente lançar armas de destruição maciça. O 
HCOC não proíbe os mísseis balísticos, mas exige contenção na sua produção, testes e exportação. O 
HCOC entrou em vigor em 2002 e conta atualmente com 139 Estados subscritores. 
 
O Tratado sobre o Comércio de Armas10 (TCA) foi adotado pela Assembleia Geral da ONU a 2 de abril 
de 2013 para regulamentar o comércio internacional de armas convencionais, desde armas ligeiras a 
armas de guerra como tanques de combate, aviões de combate e navios de guerra. O TCA entrou em 
vigor em 24 de dezembro de 2014 com muitas implicações na implementação e aplicação do controlo 
do comércio estratégico, incluindo compromissos juridicamente vinculativos para estabelecer e manter 
sistemas nacionais de controlo para regular o comércio internacional de armas convencionais, 
munições e peças e componentes relacionados. O Tratado tem 102 Estados Partes e 135 Estados 
Signatários11  

1.1.2.2 Embargos e Sanções 
Uma das principais responsabilidades do controlo do comércio das Alfândegas é a aplicação de 

                                                      
7 O nome completo da CWC é a Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção e 
Armazenamento de Armas Químicas e sobre a Sua Destruição. Ver https://www.opcw.org/chemical-
weapons-convention / 
8 O nome completo da BWC é a Convenção sobre a Proibição Desenvolvimento, Produção e 
Armazenamento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) e Tóxicas e sobre a Sua Destruição. Ver 
https://www.un.org/disarmament/wmd/bio 
9 http://www.hcoc.at/ 
10 https://www.un.org/disarmament/convarms/att/ 
11 https://thearmstradetreaty.org/treaty-status.html?templateId=209883 
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https://thearmstradetreaty.org/treaty-status.html?templateId=209883
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embargos e sanções. O Conselho de Segurança das Nações Unidas mantém uma série de listas de 
sanções específicas. As pessoas e entidades incluídas nestas listas estão sujeitas às medidas 
relevantes impostas pelo Conselho de Segurança, e todos os Estados membros são obrigados a 
implementar estas medidas em articulação com as pessoas e entidades incluídas nas listas. 
Informações detalhadas sobre cada lista, incluindo uma descrição das medidas relevantes a aplicar, 
podem ser encontradas no site das Nações Unidas.12 As atualizações desta lista são também 
notificadas periodicamente aos países pela ONU e devem ser divulgadas às Administrações 
Aduaneiras. 
 
De particular interesse em matéria de STCE são as RCSNU que implicam requisitos específicos 
relacionados com inspeções, retenções, apreensões e relatórios. Para ajudar os Estados na 
implementação destas resoluções, os seus Comités de implementação fornecem Notas de Orientação 
para a Implementação de Resoluções13, tais como a Nota de Assistência à Implementação n.º 1 do 
Comité 171814.  

1.1.2.3 Acordos Multilaterais 
Os acordos multilaterais de controlo das exportações compreendem uma vertente muito importante do 
regime de não-proliferação. O Grupo de Fornecedores Nucleares15 (NSG), por exemplo, procura 
contribuir para a não proliferação de armas nucleares através da implementação de dois conjuntos de 
Diretrizes, incluindo listas de controlo, para exportações 
nucleares e de bens de dupla utilização relacionados com o 
nuclear. Da mesma forma, o Grupo Austrália16 (GA) procura 
assegurar que as exportações não contribuam para o 
desenvolvimento de armas químicas ou biológicas. As 
Diretrizes e Listas de Controlo Comuns do GA ajudam os 
países aderentes a cumprir as suas obrigações decorrentes 
da CWC e da BWC. O Regime de Controlo da Tecnologia 
de Mísseis17 (MTCR) tem como objetivo evitar a proliferação 
de vetores de lançamento não tripulados capazes de 
fornecer ADM. Finalmente, o Acordo de Wassenaar18 (WA) 
promove a transparência e uma maior responsabilidade nas 
transferências de armas convencionais, bens e tecnologias 
de dupla utilização relacionadas.  
 
Todos estes acordos multilaterais estabelecem diretrizes em 
matéria de política de exportação e listas comuns de 
controlo para coordenar os esforços nacionais no controlo 
das exportações. As administrações aduaneiras dos governos participantes podem ter uma voz 
importante no desenvolvimento destas diretrizes e listas de controlo através de um mecanismo em cada 
acordo conhecido como Reunião dos Responsáveis de Licenciamento e Aplicação dos Acordos 
(Licensing and Enforcement Officers Meeting - LEOM) ou Reunião de Peritos de Licenciamento e 
Aplicação dos Acordos (Licensing and Enforcement Officers Meeting - LEEM). Os altos responsáveis 
políticos são encorajados a representar a perspetiva das Alfândegas nestes fóruns. 
 
É de notar que a União Europeia (UE) consolidou as listas de controlo do NSG, do GA, do MTCR, do 

                                                      
12 https://www.un.org/securitycouncil/  
13 https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/implementation-notices 
14 
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/implementation_assistance_not
ice_1.pdf 
15 http://www.nuclearsuppliersgroup.org 
16 http://www.australiagroup.net 
17 http://www.mtcr.info 
18 http://www.wassenaar.org 
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WA19, e da maioria20 de produtos químicos da CWC 
catalogados numa única lista de controlo21, mantida como 
anexo ao regulamento em matéria de bens de dupla 
utilização da UE.22 Embora esta lista tenha força de lei 
apenas dentro da UE, também surgiu como uma lista de 
controlo padrão internacional de facto, sendo escolhida por 
muitos países em todo o mundo além dos 28 Estados-
membros da UE para utilização como modelo para as suas 
próprias listas de controlo nacionais. Ao integrar as listas de 
controlo dos quatro acordos multilaterais para o controlo de 
exportação que, por sua vez, tentam promover a adesão 
aos compromissos do tratado, a lista consolidada da UE é 
uma referência muito importante no que se refere aos bens 
estratégicos.  

1.1.2.4 Iniciativa de Segurança contra a 
Proliferação 

A Iniciativa de Segurança contra a Proliferação (PSI) é uma resposta multinacional ao desafio colocado 
pela ameaça da proliferação de armas de destruição maciça (ADM). Esta iniciativa empenha-se em 
coordenar os esforços dos Estados participantes, de acordo com as autoridades legais nacionais e a 
legislação e quadros internacionais relevantes, para acabar com o comércio relacionado com a 
proliferação de ADM, materiais relacionados e vetores de lançamento.23 Os subscritores da PSI 
comprometem-se a assumir os compromissos especificados na Declaração dos Princípios de Interdição 
da PSI e a cooperar com qualquer Estado cujos navios, bandeiras, portos, águas territoriais, espaço 
aéreo possam ser utilizados para fins de proliferação por países e atores não governamentais 
relacionados com a proliferação.  
 
Especificamente, os países ao subscreverem os Princípios de Interdição da PSI comprometeram-se a: 

 Isoladamente ou em conjunto com outros países, tomar medidas efetivas, no sentido de impedir 
a transferência ou o transporte de ADM, dos seus vetores de lançamento, de materiais 
relacionados de e para países e atores não governamentais ligados à proliferação 

 Adotar procedimentos simplificados para o rápido intercâmbio de informações relevantes 
relativas a atividades suspeitas de proliferação, salvaguardando o caráter confidencial das 
informações fornecidas por outros Estados parte desta iniciativa, atribuir recursos e esforços 
adequados às operações de interdição maximizando a coordenação entre os participantes em 
operações de interdição. 

 Reavaliar e trabalhar no sentido de fortalecer as competências legais das autoridades nacionais 
competentes para poderem atingir os objetivos propostos, para além de trabalhar no sentido de 
tornar mais robusta, onde necessária, a legislação internacional relevante, e os 
enquadramentos legais, no sentido de se atingirem os mesmos objetivos. 

 Tomar ações específicas em apoio dos esforços de interdição das cargas de ADM, dos seus 
vetores de lançamento ou materiais relacionados, dentro das competências legais das suas 
autoridades nacionais, e de acordo com as suas obrigações decorrentes da legislação e 
estrutura internacional. 

 

                                                      
19 Está incluída apenas a lista dos bens de dupla utilização do WA. A Lista de Munições do WA está 
incluída na Lista Militar Comum (LMC) da UE, que é também uma referência importante para o controlo 
do comércio estratégico. 
20 A lista 1 dos produtos químicos abrangidos pela CWC (e a lista 2 dos produtos químicos) estão 
incluídos na Lista Militar Comum (LMC) da UE, em vez da lista consolidada de bens de dupla utilização. 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1527179601283&uri=CELEX:02009R0428-
20171216 
22 http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/ 
23 https://www.psi-online.info/ 
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Mais de 100 estados ratificaram a Declaração de Princípios de Interdição da PSI, conforme mostrado no 
Anexo I. Ao fazê-lo, estes estados comprometeram-se a estabelecer uma base coordenada e eficaz 
para impedir e deter o tráfico de ADM, dos seus vetores de lançamento e dos materiais relacionados. 
No âmbito da PSI, 21 estados formaram um Grupo de Peritos Operacionais (OEG - Operational Experts 
Group), desempenhando um papel de liderança na iniciativa, desenvolvendo e procurando melhorar as 
capacidades e práticas operacionais dos estados que aderiram à PSI24 

1.1.2.5 UNSCR 1540 
Na Resolução 1540 (2004) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Conselho de Segurança 
decidiu que todos os Estados devem abster-se de prestar qualquer forma de apoio a atores não 
governamentais que tentem desenvolver, adquirir, fabricar, possuir, transportar, transferir ou utilizar 
armas nucleares, químicas ou biológicas e respetivos vetores de lançamento, em particular para fins 
terroristas. A resolução exige que todos os Estados adotem e apliquem leis apropriadas para o efeito, 
bem como outras medidas eficazes para impedir a proliferação destas armas e dos seus vetores de 
lançamento, incluindo, nomeadamente, a exportação, o transbordo e os controlos fronteiriços e 
implementem leis para bloquear o tráfico ilícito de materiais relacionados. A secção seguinte (1.2) 
explora os componentes dos sistemas nacionais de controlo do comércio estratégico, necessários para 
tornar tais medidas eficazes. 

1.1.2.6 A Resolução de Punta Cana 
Emitida pela Comissão de Políticas da OMA em dezembro de 2015, a Resolução de Punta Cana25 
enfatiza a importância do papel em matéria de segurança que as Administrações Aduaneiras 
desempenham através da prevenção e deteção do contrabando de bens restritos, proibidos e 
estratégicos. A Resolução destaca várias ações recomendadas às Administrações Aduaneiras, como 
por exemplo: 

 Inclusão da segurança como parte do mandato e das funções da Alfândega, integrando a 
segurança nos planos estratégicos da Alfândega e disseminação do objetivo nas linhas da 
frente 

 Cooperação estreita a nível nacional, regional e internacional entre as autoridades aduaneiras e 
entre estas e outras autoridades responsáveis pela aplicação da lei 

 Utilização de todas as técnicas de deteção e investigação, incluindo perfil de risco, análise 
API/PNR, partilha de informações e entregas controladas 

 Utilização dos materiais de referência e formações no âmbito do Programa de Segurança da 
OMA. 

1.2 Controlo do Comércio Estratégico (Strategic Trade Controls - STC) 

1.2.1 Componentes dos Sistemas Nacionais em matéria de Controlo do Comércio 
Estratégico (STC) 

As obrigações internacionais discutidas na secção 1.1.2 devem ser implementadas através de 
legislação e regulamentos nacionais por vários órgãos governamentais, especialmente uma ou mais 
autoridades responsáveis pela emissão de licenças ou autorizações26 e autoridades de fiscalização27, 
muitas vezes coordenadas por um grupo de trabalho ou uma comissão interministerial. As leis e os 

                                                      
24 https://www.psi-online.info/psi-info-en/themen/-/2077926 
25 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-
instruments/resolutions/resolution-of-the-wco-policy-commission-on-the-role-of-customs-in-the-security-
context.pdf?db=web 
26 As autoridades ou ministérios envolvidos na concessão de licenças ou autorizações de exportação 
incluem frequentemente os Ministérios dos Negócios Estrangeiros, do Comércio, Indústria, 
Desenvolvimento e Defesa, bem como autoridades técnicas competentes, tais como da Energia, 
Ciência, etc. 
27 As autoridades responsáveis pela aplicação da lei normalmente incluem tanto as autoridades de 
controlo fronteiriço como as autoridades de investigação. 
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regulamentos nacionais (incluindo as listas de controlo) determinam o universo de bens considerados 
estratégicos para cada país (geralmente incluindo tanto os bens listados como uma disposição “catch-
all” que permite o controlo governamental sobre bens não listados em determinadas circunstâncias28), 
definem um regime de licenciamento e de infrações associadas, e estabelecem sanções para as 
violações. Num sistema de STC que funciona bem, os operadores do comércio solicitam autorizações 
ou licenças, conforme necessário, cumprindo proativamente as obrigações relativas ao controlo do 
comércio e os procedimentos em matéria comercial. No entanto, o cumprimento da lei pode não ser 
perfeito, e as autoridades responsáveis pela aplicação da lei devem identificar, impedir e, idealmente, 
prevenir o incumprimento. São necessárias tanto as medidas administrativas como penais para lidar 
eficazmente com as violações em matéria de STC29 

1.2.2 Papel da Alfândega em STCE 
A STCE requer uma abordagem de “todo o governo”, onde 
a Alfândega desempenha um papel essencial. A STCE é 
construída em torno das capacidades essenciais das 
Alfândegas, tais como avaliação de risco, definição de 
objetivos, inspeção e auditoria. Utilizando estas 
capacidades, a Alfândega garante que os movimentos 
transfronteiriços de mercadorias cumprem as leis e 
regulamentos nacionais.   
 
As administrações aduaneiras podem ou não ter 
responsabilidades em matéria de aplicação da lei no âmbito 
da sua legislação e, no entanto, são centrais em termos de 
STCE devido à sua autoridade legal fundamental para 
identificar, inspecionar e interditar as remessas.30 Usando 
esta autoridade, a Alfândega pode interditar remessas 
sujeitas a requisitos de outras autoridades que não estejam 
localizadas na fronteira. Este é geralmente o caso da STCE, 
onde o movimento internacional de bens estratégicos está 
tipicamente sujeito à autorização de uma autoridade 
competente na atribuição de licenças ou autorizações. Isto 
destaca as Alfândegas como fator-chave em termos de 
STCE, sendo necessário que as autoridades que atribuem uma licença ou autorização confirmem junto 
da Alfândega se existe uma violação. No entanto, “infrações aduaneiras”, tais como falsas declarações, 
podem ser base suficiente para deter ou apreender mercadorias e constituem um meio valioso para 
interditar remessas preocupantes. Após a Alfândega iniciar uma apreensão em nome de outra 
autoridade, o caso pode ser entregue para posterior disposição dos bens apreendidos. Assim, uma 
estreita relação de trabalho entre a Autoridade Aduaneira e as outras autoridades reguladoras, de 
investigação e de aplicação da lei é necessária para uma STCE eficaz. 
 
 

                                                      
28 Os controlos “Catch-all” sujeitam as mercadorias a controlos comerciais mesmo que não estejam 
incluídas nas listas de controlo nacionais, se houver informações que indiquem que serão utilizadas 
para uma atividade proibida ou por um utilizador final proscrito. 
29 Sanções administrativas pecuniárias são apropriadas para infrações menores e incumprimento 
administrativo e têm vantagens no que diz respeito à rapidez e facilidade de ação judicial. Os processos 
penais são importantes no caso de infrações com implicações internacionais, conspiração ou intenção 
criminosa. 
30 A lei aduaneira tipicamente confere às Administrações Aduaneiras autoridade geral e poderes 
flexíveis para apreender mercadorias, procurar sem mandatos, aceder a dados computadorizados, 
conduzir investigações, etc. Estes são frequentemente designados conjuntamente como “Poderes 
conferidos à Autoridade Aduaneira ”. 

A Alfândega garante que 

os movimentos 

transfronteiriços de 

mercadorias cumprem as 

leis e regulamentos 

nacionais. Os controlos 

comerciais são essenciais 

tanto para o 

cumprimento como para 

a facilitação. 
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1.3 Configuração de um Programa STCE dentro da Alfândega 
Para além do cumprimento das obrigações internacionais, os controlos do comércio são também 
essenciais para manter relações comerciais fortes e são cada vez mais importantes para dar confiança 
aos fornecedores de bens estratégicos e nos quais as economias confiam. Neste sentido, os controlos 
do comércio são essenciais tanto para o cumprimento como para a facilitação. Não importa quais os 
bens que são considerados estratégicos, uma vez assumidos os compromissos nacionais e 
implementadas as políticas de controlo de certos bens, a Alfândega será chamada a assegurar o seu 
controlo. 

1.3.1 Modelo de Maturidade STCE 
Tal como na gestão de riscos, a inclusão da STCE como uma cultura organizacional não é simples e 
requer um forte compromisso contínuo por parte dos gestores e do pessoal a todos os níveis. Como 
meio de autoavaliação, sugere-se um conceito do Compêndio de Gestão de Riscos, um modelo de 
maturidade STCE31 (ver Figura 1), permitindo aos Membros rever e desenvolver os seus sistemas de 
forma estruturada e sistemática. 
 
Este modelo sugere quatro níveis de maturidade STCE.  No nível inferior temos as bases do STCE tais 
como um enquadramento legal e um mandato que caso não existas os esforços para implementar o 
STCE “não são suportados”. Pouco pode ser feito a nível de trabalho nestas condições, e a 
implementação deve primeiro concentrar-se no compromisso de alto nível. Em seguida, quando existe 
um compromisso de aplicação da lei, mas a implementação é “incipiente” ou está apenas a começar, 
alguns indivíduos-chave podem liderar o esforço, mas podem estar isolados e não possuir mecanismos 
e procedimentos padrão para a realização dos controlos.  Os esforços de implementação nesta fase 
devem concentrar-se no estabelecimento do programa STC, incluindo os mecanismos de coordenação 
do papel das Alfândegas no processo mais amplo de STCE em todo o governo. Uma vez que o 
programa esteja “estabelecido” com todas as partes no seu lugar, o desafio é alimentar e “capacitar” 
esta máquina para que funcione eficazmente.  O Currículo de STCE da OMA será baseado nesta 
estrutura. 

                                                      
31 Um modelo de maturidade é um conjunto de níveis estruturados que descreve como os 
comportamentos, práticas e processos de uma organização que podem produzir de forma fiável e 
sustentável os resultados necessários.  



18 
 

 
Figura 1 Modelo de Maturidade STCE 

Estudo de caso: A Malásia estabelece o STC 

A Malásia estabeleceu um sistema nacional de STC, começando com uma decisão do Governo em 
março de 2010. A legislação, conhecida como Lei de Comércio Estratégico, foi publicada em junho de 
2010, à qual se seguiu a criação da Secretaria de Comércio Estratégico (liderada pelo Ministério do 
Comércio Internacional e da Indústria e composta por autoridades responsáveis pela emissão de 
licenças ou autorizações). A publicação de um Regulamento STA de implementação da Lei seguiu em 
dezembro de 2010, e o programa STCE da Malásia entrou em vigor em abril de 2011. 
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Estudo de caso: República da Sérvia Melhora e Capacita o STC 

1.3.2 Principais Requisitos 
Para definir e possibilitar um Programa STCE dentro da Alfândega, os altos funcionários da 
Administração Aduaneira devem atender às seguintes considerações: 

 Ter um quadro legal e regulamentar que defina os bens considerados estratégicos32 e 
estabeleça as autoridades bem como as sanções necessárias para implementar os controlos e 
as resoluções relevantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas 

 Estabelecer uma base para o Controlo Aduaneiro (sobre a qual a STCE pode ser construída), 
conforme descrito no Capítulo 6 da Convenção de Quioto Revista, incluindo as capacidades 
legais e técnicas para verificar as remessas e confiscar mercadorias 

 Proporcionar um compromisso político de alto nível que se reflete no plano estratégico e nas 
métricas das Administrações Aduaneiras 

 Criação de um programa de formação (ver Secção 2.3.2) de acordo com os perfis presentes 
nas Alfândegas no Processo STCE como descrito na secção 2.2 

 Estabelecer mecanismos para parcerias Aduaneiras-empresariais e encorajar o respetivo 
cumprimento, especialmente através de um programa de educação e sensibilização ativo e 
estruturado 

 Estabelecer e manter suficientes capacidades internas em matéria de inteligência e 
mecanismos de troca de informações com outras autoridades nacionais de inteligência para 
avaliar eficazmente tanto os riscos estratégicos como operacionais 

 Criação de um processo de gestão de risco (utilizando com frequência um sistema de gestão de 
risco centralizado) 

 Definição de mecanismos essenciais de coordenação e partilha de informação (muitas vezes 
utilizando uma câmara de compensação ou centro de coordenação centralizado) 

 Estabelecer fortes relações de trabalho, canais de partilha de informação e procedimentos 
operacionais padrão com as autoridades de concessão de licenças, de investigação e de 
aplicação da lei33 

                                                      
32 É considerada uma boa prática definir bens estratégicos de forma consistente com as normas 
internacionais estabelecidas pelas diretrizes do regime multilateral de controlo das exportações. 
33 É considerada uma boa prática estabelecer protocolos para a troca de informações e cooperação, em 
particular entre as Alfândegas e as autoridades de concessão de licenças e de investigação. As 
Alfândegas devem estar cientes do tipo de informação que será necessária para que a autoridade de 

Em 2013, o Parlamento Sérvio aprovou uma nova Lei de Exportação e Importação de Bens de Dupla 
Utilização e, em 2014, uma nova Lei de Exportação e Importação de Armas e Equipamentos Militares. 
Com o objetivo de alinhar os controlos da Sérvia com as normas internacionais, estas leis incluem 
controlos para exportação, importação, transporte, trânsito, despacho, prestação de assistência técnica 
e controlos ”catch-all”. A Sérvia também definiu listas de controlo nacionais, uma para armas e 
equipamento militar e outra para bens de dupla utilização, ambas harmonizadas com as da União 
Europeia. Nesta base legislativa, o “Rulebook on the Duties of the Customs Authorities in Foreign Trade 
in Arms, Military Equipment and Dual-Use Goods” da Sérvia prescreve as obrigações das autoridades 
aduaneiras, e os funcionários sérvios também publicaram um guia útil sobre bens de dupla utilização na 
sua “Customs Review”, compilando e explicando os direitos aduaneiros a este respeito. 

A Alfândega sérvia, juntamente com a autoridade responsável pela emissão das licenças - o Ministério 
do Comércio, Turismo e Telecomunicações - também estabeleceu um projeto intitulado “Controlo do 
Comércio Exterior de Armas, Equipamentos Militares e Bens de Dupla Utilização". Um dos benefícios 
desta estreita cooperação é a partilha de informações, que permite à Alfândega receber informações 
sobre empresas registadas para o comércio exterior de armas e equipamentos militares e informações 
sobre licenças emitidas ou negadas. Em troca, a Alfândega informa regularmente o Ministério sobre a 
utilização das licenças emitidas. A Alfândega sérvia participa ativamente nas atividades do Grupo de 
Trabalho Interministerial para a Monitorização e a Implementação do Plano de Ação Nacional para a 
Implementação da RCSNU 1540, da Autoridade Nacional para a Implementação da CWC, e do Grupo 
de Peritos Técnicos Nacionais para a implementação do Grupo de Fornecedores Nucleares.  
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 Avaliação, seleção, implementação e manutenção de tecnologia de deteção técnica 

 Prestação atempada de serviços de apoio técnico, geralmente através de uma câmara de 
compensação centralizada, como mencionado acima, em alguns casos complementada por 
funcionários com formação específica para a triagem inicial. 

 Antecipar e enfrentar os desafios listados na secção 1.3.3 a seguir. 
 
Os fatores que contribuem para o sucesso dos processos de STC incluem: 

 Legislação abrangente e clara em vigor, incluindo responsabilidade por diferentes tipos de 
atividades na cadeia de fornecimento, tais como exportação, expedição, comércio, despacho e 
financiamento de bens estratégicos 

 Legislação que inclua uma cláusula “catch-all” 

 Uma ligação das leis de controlo do comércio ao direito penal para permitir a possibilidade de 
processar as tentativas de violação das regras e da legislação de controlo do comércio 

 Sanções ou penalidades adequadas tanto para indivíduos como para empresas 

 Magistrados do Ministério Público que tenham conhecimento das regras de controlo do 
comércio existentes (incluindo leis que implementam convenções internacionais, tratados e 
resoluções da ONU) e que tenham recebido formação sobre como aplicá-las. 

 Divisão clara de funções e autoridades legais entre Alfândega, polícia e outros atores 

 Cooperação eficaz entre os vários organismos e no interior dos mesmos em particular no que 
diz respeito a facilitar o fluxo de informação, como a recusa de licenças, por exemplo, através 
de bases de dados conjuntas. 

1.3.3 Principais Desafios 
O papel das Alfândegas na STCE depende da capacidade 
de exercer a sua autoridade do ponto de vista legal nos 
principais âmbitos de atuação, incluindo auditorias, 
inspeções, retenções, apreensões, sanções, etc. Muitas 
vezes estas capacidades resultam limitadas devido aos 
desafios identificados nesta secção.  

1.3.3.1 Responsabilidade do Inspetor e 
Indemnização 

Os custos de transporte de mercadorias no que se refere à 
inspeção, atraso na movimentação de mercadorias e 
potenciais danos às mercadorias podem ser significativos, mas são necessários para a realização dos 
controlos aduaneiros. Se um funcionário da Alfândega atrasar ou danificar uma carga que se revele 
legítima ou sem que lhe seja imputável qualquer violação, este funcionário deve ser salvaguardado 
contra qualquer potencial ação judicial de entidades do setor privado, desde que o funcionário da 
Alfândega tenha desempenhado as suas funções oficiais de forma legal e não negligente. Deve ser 
prevista uma indemnização, uma vez que os inspetores com responsabilidade pessoal terão fortes 
desincentivos para realizar os controlos Aduaneiros. As leis e as políticas nacionais devem assegurar 
que qualquer requerente tenha o ónus de provar que um funcionário da Alfândega agiu de forma ilegal 
ou negligente, e a Administração Aduaneira deve receber formação que assegure que os funcionários 
da Alfândega não sejam punidos por atrasos nem recompensados por facilitarem a carga. Ao 
estabelecer um Programa STCE, o mecanismo para suportar (e minimizar) os custos financeiros de 
atrasos ou danos potenciais à carga devem ser explícitos.  
 
Dada a complexidade dos STC, é importante compreender e antecipar que a investigação no âmbito do 
comércio estratégico é uma ciência imperfeita, e as remessas suspeitas revelar-se-ão frequentemente 
lícitas à medida que forem sendo reveladas informações adicionais. A formação de funcionários da 
alfândega com a finalidade de deteção e interdição de remessas para fins ilícitos de bens estratégicos, 

                                                      
investigação possa conduzir uma investigação eficaz. A OMA e a INTERPOL podem prestar assistência 
às autoridades alfandegárias e às forças policiais no estabelecimento desta relação de trabalho. 

Os principais desafios 

podem limitar a 

capacidade da Alfândega 

em exercer a sua 

autoridade em termos 

legais. 
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com abordagens apropriadas de gestão de risco, resultará em detenções mais precisas e seletivas, mas 
não deve ser esperada 100% de precisão. 

1.3.3.2 Armazenamento e Disposição dos Bens 
O ato administrativo de confisco dos bens é uma questão sensível e pode trazer muitos processos de 
responsabilidade para as Alfândegas. A Alfândega necessita de procedimentos para lidar com bens 
perigosos, ilícitos e/ou de elevado valor. Estes procedimentos também devem proteger e preservar o 
valor, incluindo o valor probatório, dos bens sob apreensão.34 Além disso, é importante abordar a 
situação dos custos associados aos bens apreendidos, retidos e abandonados, uma vez que estas 
responsabilidades podem desincentivar fortemente as Alfândegas no caso de STCE. 

1.3.3.3 Prioridades concorrentes para Recursos Finitos 
A Alfândega tem a responsabilidade de implementar uma ampla série de políticas governamentais, 
incluindo cobrança de receitas, cumprimento e facilitação do comércio, interdição de substâncias 
proibidas, proteção do património cultural e aplicação dos direitos de propriedade intelectual. As 
limitações de recursos impedem atualmente a muitas Administrações Aduaneiras de se concentrarem 
na STCE. 
 
Em última análise, a STCE é uma prioridade entre muitas, e os mais altos responsáveis devem decidir 
como alocar recursos. A este respeito, é essencial que a STCE seja conscientemente integrada nos 
planos estratégicos e nas métricas das Alfândegas para criar incentivos que se alinhem com essa 
estratégia. A ênfase nesses planos estratégicos, no que se refere à instituição de autoridades legais 
apropriadas, mecanismos de coordenação entre agências e alocação de recursos pode ajudar a elevar 
a importância da STCE. A alocação de recursos é essencial para que os funcionários da Alfândega 
possam concentrar-se nas atividades da STCE.  

1.3.3.4 Limitações à partilha de informação 
Devido às disposições em termos de confidencialidade e proteção de dados, decorrentes 
frequentemente de instrumentos legislativos nacionais, é notoriamente difícil partilhar a informação 
aduaneira, tanto no âmbito dos próprios governos nacionais como internacionalmente. Para uma 
aplicação eficaz, a partilha de informação com e por parte da Alfândega é muitas vezes essencial, e 
pode ser necessária uma adaptação regulamentar ou administrativa que o permita. 

1.3.3.5 Limitações Tecnológicas 
Muitos países não dispõem de infraestruturas em termos de tecnologia de informação suficientes para 
apoiar a troca de informações e a comunicação atempada entre os serviços aduaneiras no terreno, 
entre estes e os serviços centrais, e entre as Alfândegas e outras autoridades responsáveis pela 
aplicação da lei. A criação de bases de dados centralizadas (de violações e avaliações de risco, por 
exemplo) facilita muito a eficácia da STCE. Além disso, a OMA disponibiliza várias plataformas 
importantes, tais como a Cargo Targeting System (CTS) e a Customs Enforcement Network (CEN), 
conforme detalhado na secção 1.4.4.  

1.3.3.6 Identificação de Mercadorias 
Muitos funcionários aduaneiros não têm conhecimento suficiente sobre mercadorias estratégicas. 
Vários países que participaram na Operação Cosmo 235 notaram uma falta de formação sobre 

                                                      
34 Estas considerações são amplamente exploradas no Compêndio de Práticas Operacionais 
Aduaneiras para Controlo e Apreensão (COPES - Compendium of Customs Operational Practices for 
Enforcement and Seizures) da OMA. http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-
compliance/instruments-and-tools/compendiums/copes.aspx 
35 Em abril de 2018, 114 membros da OMA participaram na Operação Cosmo 2 da OMA, uma operação 
global direcionada a mercadorias estratégicas durante os controlos de exportação, trânsito e transbordo 
através de verificações de documentos para confirmar a autenticidade, exames físicos, coordenação 
com outras autoridades nacionais e reachback técnico, identificação de empresas de alto risco, 
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identificação de bens e mecanismos formalizados e eficientes de reachback dentro da Alfândega ou 
entre a Alfândega e outras autoridades. Alguns países perceberam que iriam enfrentar longos tempos 
de reachback técnico ou que lhes faltavam procedimentos para identificar uma mercadoria estratégica 
quando um funcionário apreende uma remessa. O volume e a diversidade dos bens que circulam na 
cadeia de fornecimento internacional tornam o aumento do nível de sensibilização (ver secção de 
formação 2.3.2) bastante difícil e exige a disponibilização de mecanismos de apoio especializado (ver 
secção sobre reachback 2.3.1).  

1.3.3.7 Controlos “Catch-all” e Tecnologias Emergentes 
A cláusula “Catch-all” ou «vassoura» é uma medida substancial que proporciona uma rede de 
segurança tanto para as autoridades de concessão de licenças como para as alfândegas de modo a 
evitar a proliferação e escrutinar as remessas de mercadorias estratégicas não incluídas nas listas de 
controlo de exportação. As administrações aduaneiras devem, onde for relevante, cooperar 
estreitamente com as autoridades de concessão de licenças para identificar e interromper as 
transações em que possam ser aplicados controlos “Catch-all” ou «vassoura». 
 
O século XXI trouxe novos avanços e tecnologias emergentes para a indústria e o comércio, tais como 
robôs inteligentes, tecnologia aditiva (impressão 3D), computação quântica e criptografia pós-quântica, 
apresentando novos desafios para as autoridades aduaneiras. Os acordos multilaterais de controlo das 
exportações acompanham de perto estes desenvolvimentos e ajustam as suas listas de controlo 
conforme apropriado. Isto realça a natureza dinâmica da tecnologia e do comércio em que as 
alfândegas são necessárias para operar e cumprir a sua missão em matéria de segurança.    

1.3.3.8 Inexperiência do Investigador 
Durante a operação Cosmo 2, os países reportaram problemas no seguimento e identificação de bens 
estratégicos detidos devido à falta de experiência na investigação de casos de STC. Os investigadores 
podem ser incluídos em formações STCE ou em grupos de trabalho de controlo de exportação (ver 
secção de formação 2.3.2). O Programa de Práticas Operacionais Aduaneiras para Controlo e 
Apreensão da OMA (COPES - Customs Operational Practices for Enforcement and Seizures) elaborou 
materiais de formação que promovem as melhores práticas em relação à investigação, acusação, 
recolha de provas e técnicas de apreensão. A OMA pode incluir material do COPES relevante para a 
STCE na sua Formação Nacional STCE ou realizar eventos conjuntos de formação STCE-COPES, 
quando oportuno.  
 

1.4 Cooperação Internacional 

1.4.1 Notificar os países destinatários de remessas de alto risco 
Os controlos de exportação são a espinha dorsal do STC, mas nem sempre pode ser viável apreender 
remessas suspeitas antes que elas deixem o território aduaneiro. Nesses casos, conforme apropriado e 
de acordo com a legislação nacional, o site da Customs Enforcement Network (CEN) da OMA e o 
Sistema de Comunicação CEN (CENComm) podem ser utilizados para notificar os países de trânsito, 
transbordo ou destinatários da remessa de alto risco para que possa ser controlada em trânsito, durante 
o transbordo, ou na importação ou reexportação. Este tipo de cooperação internacional é um elemento 
essencial no combate ao crime transnacional. No contexto da STCE, as comunicações detalhadas entre 
as autoridades aduaneiras tiveram lugar durante as operações Cosmo 1 e Cosmo 2, onde os países 
utilizaram a STRATComm, uma plataforma de comunicação online dedicada e segura para fins de 
STCE. Os mecanismos de cooperação internacional são desenvolvidos mais adiante nesta secção. 

1.4.2 Assistência Administrativa Mútua 
Assistência Administrativa Mútua (AAM) consiste em ações de uma administração aduaneira em nome 

                                                      
retenção ou apreensão de remessas e início de investigações criminais. Após a operação, muitos 
países criaram uma lista dos desafios que enfrentaram, incluindo alguns identificados nesta secção.   
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ou em colaboração com outra administração aduaneira para a correta aplicação da legislação aduaneira 
e para a prevenção, investigação e repressão de infrações aduaneiras.36 A AAM é frequentemente 
importante para a STCE dado o caráter multinacional do comércio estratégico e a típica separação 
entre as atividades de despacho relacionadas e os envios físicos. Um acordo de AAM entre duas 
administrações aduaneiras pode fornecer o quadro legal para o intercâmbio bilateral de informações no 
âmbito da aplicação da lei para prevenir ou investigar infrações. Ver a secção 1.4.4.2 no que se refere 
aos instrumentos da OMA sobre AAM. 

1.4.3 Assistência Jurídica Mútua 
Os esforços em termos de STCE requerem muitas vezes cooperação internacional em termos de 
aplicação da lei, que pode ou não envolver a Alfândega, dependendo das respetivas autoridades 
jurídicas. Tal cooperação pode assumir a forma de “Cartas Rogatórias” (pedidos formais de um tribunal 
de um país para testemunhos, documentos ou outras provas de outro país). Tratados de Assistência 
Jurídica Mútua (MLAT - Mutual Legal Assistance Treaties) podem ser estabelecidos entre países para 
facilitar a cooperação em matéria de aplicação da lei. Também podem ser conduzidas investigações 
conjuntas (formais ou informais). Isto é discutido mais adiante na secção 2.2.6. 

1.4.4 Organização Mundial das Alfândegas (OMA) 
A OMA, em estreita cooperação com os Membros, desenvolveu uma extensa biblioteca de 
instrumentos, ferramentas, materiais de orientação e 
coordenação operacional que podem facilitar 
significativamente a implementação nacional do programa 
STCE. No conjunto, são referidos como Compliance and 
Enforcement Package (CEP) Toolkit. Este Toolkit CEP 
inclui, para além do presente documento o seguinte: 

1.4.4.1 Compêndio de Gestão de Riscos 
Aduaneiros da OMA 

Este compêndio delineia uma abordagem comum que 
permite às administrações aduaneiras de todo o mundo falar 
a mesma língua sobre a metodologia que utilizam para 
identificar e abordar os riscos potenciais. O Compêndio de 
Gestão de Riscos Aduaneiros da OMA37 é suficientemente 
flexível na sua aplicação para atender ao ambiente e às 
condições operacionais únicas de cada membro da OMA. O 
Volume 1 estabelece a estrutura organizacional para a gestão de risco e descreve o processo de gestão 
de risco. O Volume 2 trata da avaliação de risco, definição de perfis e ferramentas de targeting que 
informam os critérios de seleção para a identificação de remessas, passageiros e meios de transporte 
de alto risco para a intervenção aduaneira. 

1.4.4.2 Instrumentos de Assistência Administrativa Mútua 
Para facilitar e proporcionar uma base jurídica para o intercâmbio de informações entre as 
administrações aduaneiras, é necessário um instrumento para o intercâmbio bilateral ou multilateral de 
informações. As administrações aduaneiras também precisam de outros tipos de assistência para 
assegurar a aplicação adequada das leis aduaneiras e para prevenir, investigar e combater as infrações 
aduaneiras. Estes diferentes tipos de assistência são normalmente referidas como “assistência 
administrativa mútua” (AAM), conforme referido na secção 1.4.2. Os instrumentos da OMA fornecem 
uma base sólida para o estabelecimento de acordos e convénios para a AAM. 38 

                                                      
36 Definição da Convenção de Quioto Revista (RKC - Revised Kyoto Convention) 
37 http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-
tools/compendiums/rmc.aspx  
38 http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/wco-and-
international-instruments-on-mutual-administrative-assistance.aspx 
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1.4.4.3 Diretrizes para Controlo a Posteriori, após a autorização de saída das 
mercadorias. 

Através da aplicação de uma abordagem baseada no risco, após a autorização de saída das 
mercadorias, as administrações aduaneiras conseguem direcionar os seus recursos de forma mais 
eficaz e trabalhar em parceria com o setor empresarial para melhorar os níveis de conformidade e 
facilitar o comércio. O processo de Controlo a posteriori (PCA- Post-Clearance Audit) pode ser definido 
como o exame estruturado dos sistemas comerciais relevantes de uma empresa, contratos de venda, 
registos financeiros e não financeiros, existências e outros ativos físicos como um meio para medir e 
melhorar o cumprimento. O Volume 1 destina-se principalmente aos funcionários ao nível de direção 
para os auxiliar no desenvolvimento e na administração de um programa de controlos a posteriori. O 
Volume 2 foca os aspetos operacionais do controlo a posteriori, com orientações práticas e listas de 
verificação para os funcionários que realizam a auditoria. Ver secção 2.2.1.2 para aprofundar a análise 
sobre o papel do Controlo Aduaneiro na STCE39 

1.4.4.4 Compêndio de Práticas Operacionais Aduaneiras para Controlo e Apreensão 
(COPES - Compendium of Customs Operational Practices for Enforcement 
and Seizures)40 

Este Compêndio apresenta exemplos concretos de práticas de trabalho, bem como obstáculos à 
aplicação efetiva da lei, em particular os procedimentos relacionados com a implementação e a 
apreensão. As práticas delineadas neste Compêndio encorajarão as administrações aduaneiras a 
examinar atentamente os seus próprios métodos e possivelmente tomar medidas para melhorar os seus 
sistemas atuais, nomeadamente reforçando os seus fundamentos legais (poderes de capacitação) e 
escolhas operacionais nas quais se baseiam os seus procedimentos e práticas. 

1.4.4.5 Curso Básico de Analista de Informação Aduaneira da OMA 
A OMA desenvolveu um conjunto abrangente de formações para analistas de informação aduaneira 
apresentado num curso de duas semanas. Este curso auxiliará os membros que estão a envidar os 
seus esforços para modernizar as suas práticas de gestão de risco através da construção de uma 
capacidade de inteligência e capacitação dentro das suas administrações. Da mesma forma, este 
conjunto de formações também ajudará as administrações aduaneiras que desejam ter um currículo 
estruturado de formações neste âmbito como recurso adicional aos seus programas nacionais 
existentes. Ver a secção 2.4.2 para mais informações sobre o papel da inteligência na STCE. 

1.4.4.6 Recursos Técnicos da OMA contra a Fraude Comercial 
A circulação de bens comerciais estratégicos sem as autorizações ou licenças necessárias pode 
constituir fraude comercial. A OMA desenvolveu inúmeros materiais técnicos aplicáveis relacionados 
com a fraude comercial, incluindo o Manual de Fraude Comercial da OMA para Altos Funcionários das 
Alfândegas (Commercial Fraud Manual for Senior Customs Officials), o Manual para Investigadores de 
Fraude Comercial (Handbook for Commercial Fraud Investigators) e os Cursos de Formação sobre 
Fraude Comercial (Commercial Fraud Training Courses). A lista completa está disponível no site da 
OMA mediante acesso autorizado.41 

1.4.4.7 Customs Enforcement Network (CEN) 
Para permitir aos seus Membros combater mais eficazmente o crime organizado transnacional, a OMA 
desenvolveu o CEN, um sistema global de recolha de dados e informações para fins de recolha de 
Inteligência, e a ferramenta de comunicação CEN (CENComm). O CEN foi atualizado em 2016 para 
incluir uma categoria para bens estratégicos com mais de 50 subtítulos de mercadorias relevantes, e o 

                                                      
39 http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/guidelines/pca-
guidelines.aspx 
40 http://clikc.wcoomd.org/course/view.php?id=124 
41 Acessível aos Membros da OMA em http://www.wcoomd.org/en/topics/key-issues/cep/instruments-
and-tools.aspx 
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CENComm apresenta a aplicação STRATComm que 
permite aos Membros da OMA comunicar informações 
seguras relacionadas com apreensões ou avisos relativos a 
remessas de bens estratégicos. Esta ferramenta de 
comunicação é parte integrante do processo de inteligência 
para as atividades da Operação Cosmo.  

1.4.4.8 Cargo Targeting System (CTS) 
A OMA desenvolveu um sistema de gestão de risco para a identificação de cargas. Começando pelo 
modo de transporte de contentores, o CTS recolhe dados de manifestos de carga da indústria de 
transporte naval e permite aos utilizadores pesquisá-los e analisá-los de modo a identificar 
carregamentos de alto risco em todo o conjunto de ameaças aduaneiras. O CTS fornece competências 
de identificação padronizadas mas flexíveis a qualquer membro da OMA que as adote. 

1.4.4.9 Regional Intelligence Liaison Offices (RILO) 
Um RILO é um centro regional de recolha, análise e complementação de dados, bem como de 
divulgação de informações sobre tendências, modus operandi, rotas e casos significativos de fraude. A 
OMA estabeleceu uma rede global de RILO para promover o intercâmbio de informações e inteligência 
e melhorar a cooperação entre os serviços aduaneiros encarregados de combater o crime 
transnacional. A rede de RILO compreende atualmente onze Gabinetes de Ligação que cobrem as seis 
regiões da OMA.42 Durante as Operações Cosmo 1 e Cosmo 2, os funcionários dos gabinetes RILO 
foram utilizados para ajudar a melhorar a comunicação sobre os casos de STCE.  

1.4.4.10 Operador Económico Autorizado (AEO - Authorized Economic Operator) 
O AEO oferece uma oportunidade para as Alfândegas partilharem as suas responsabilidades de 
segurança com o setor privado, ao mesmo tempo que os recompensa proporcionando uma série de 
vantagens. O Guia de Implementação43 está disponível para ajudar os Membros a desenvolver e 
implementar programas de AEO, e grande parte dessa orientação também é aplicável ao 
desenvolvimento e implementação de programas STCE. 

1.4.4.11 Customs Learning & Knowledge Community (CLiKC!) 
CLiKC! reúne todas as ferramentas relacionadas com a formação num único portal, oferecendo à 
comunidade aduaneira mundial um ponto de entrada único para atividades de formação da OMA e um 
portal colaborativo para partilhar e fomentar o conhecimento Aduaneiro.44 CLiKC! tem dois Fóruns 
STCE, um para todos os Membros da OMA45 e um para os Formadores de Peritos Aduaneiros 
Acreditados pela STCE. 46 

1.4.4.12 Programa Global Shield 
O Programa Global Shield (PGS) representa um esforço internacional para combater o desvio e o 
tráfico ilícito dos precursores químicos explosivos e outros componentes (especialmente detonadores) 
mais usados e mais livremente disponíveis e que podem ser utilizados por terroristas e outras 
organizações criminosas para fabricar dispositivos explosivos47 

                                                      
42 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/tools-and-
instruments/rilo/rilo-brochure_en.pdf?db=web 
43 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-
tools/tools/~/media/4448CE5B00DB422FA89A29AA447A4F22.ashx 
44 http://clikc.wcoomd.org/ 
45 https://clikc.wcoomd.org/course/view.php?id=574 
46 https://clikc.wcoomd.org//course/view.php?id=570 
47 http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/security-
programme/programme-global-shield.aspx 

CLiKC! tem dois fóruns STCE 

https://clikc.wcoomd.org/course/view.php?id=574
https://clikc.wcoomd.org/course/view.php?id=570
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/security-programme/programme-global-shield.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/security-programme/programme-global-shield.aspx
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1.4.4.13 Container Control Programme 
O programa Container Control Programme (CCP) é uma iniciativa conjunta da OMA e do Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) para criar equipas dedicadas ao perfil de risco de 
carga nos principais portos marítimos e aeroportos de todo o mundo. A instalação de tais “Unidades de 
Controlo Portuário” e “Unidades de Comando de Carga Aérea” é baseada num conceito de formação 
em várias etapas, com a duração de 3 anos. A comunicação entre estas unidades é facilitada pela 
ContainerComm e AirCargoComm, ambas aplicações específicas da CENComm48 

1.5 Gestão do Desempenho 
Ao implementar qualquer iniciativa importante, como a STCE, a gestão do desempenho é crucial para 
garantir que os participantes, as equipas e as funções interrelacionadas tenham o desempenho 
pretendido para atingir os objetivos organizacionais. O desenvolvimento de medidas de desempenho 
adequadas, baseadas em objetivos determinados pelo plano estratégico, ajudará a garantir que cada 
função tenha a capacidade organizacional, os recursos e a cultura em termos de desempenho para 
produzir os resultados pretendidos.  
 
Os seguintes atributos contribuem para uma cultura de elevado desempenho: 

 Os objetivos de desempenho individual e organizacional são claramente definidos e diretamente 
relacionados com as prioridades estratégicas. 

 O desempenho é medido e avaliado regularmente. 

 Os colaboradores são reconhecidos pelo seu bom desempenho e devidamente 
recompensados. 

 É fornecido um feedback construtivo regular por todos os gestores e funcionários para ajudar a 
melhorar o desempenho. 

 Os problemas de desempenho são geridos de forma eficaz. 

 Os recursos financeiros são alocados para manter o desempenho. 
 

As métricas utilizadas para avaliar o desempenho devem ser cuidadosamente preparadas para criar 
incentivos apropriados para os funcionários aduaneiros operacionais, procurando um equilíbrio entre 
controlo e facilitação. 

                                                      
48 https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/container-control-programme.html 

https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/container-control-programme.html
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2. STCE para Funcionários Aduaneiros Operacionais 

2.1 Introdução 
Conforme discutido na Secção 1, o comércio internacional de mercadorias estratégicas está sujeito a 
controlo. A Secção 2 explora os aspetos técnicos para as Alfândegas implementarem tais controlos. 
Nomeadamente, são fornecidas orientações de implementação para cada área funcional principal do 
processo de STCE descrito na secção 2.2. A secção 2.3 a seguir explora várias funções dos serviços 
aduaneiros das quais o processo de STCE depende, à qual segue uma discussão na secção 2.4 de 
funções-chave de outras autoridades governamentais que dependem das Alfândegas.  

2.2 Processo STCE 
A Alfândega deve garantir que as remessas cumpram todos os requisitos legais e regulamentares 
através de mecanismos de controlo normalizados. A maioria destes processos são bem conhecidos 
pelas Alfândegas, e este guia de implementação não pretende transmitir todo o conhecimento 
relacionado com a implementação aduaneira. Em vez disso, concentra-se nas formas como as funções 
das Alfândegas na STCE resultam excecionalmente desafiadoras e certas dependências interagências 
e internacionais são inerentes a cada função. A STCE compreende muitas funções interrelacionadas, 
conforme mostrado na Figura 2.  
  
 
 

 
Figura 2 Processos funcionais da STCE 

O comércio de bens estratégicos é bastante comum, mas esse comércio está geralmente sujeito a um 
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processo de autorização (permissão ou licença). A conformidade da comunidade comercial com estes 
processos nacionais de autorização do comércio estratégico é central para a facilitação do comércio 
legítimo, permitindo à Alfândega concentrar a atenção no comércio potencialmente ilícito. 

2.2.1 Conscientização e Controlo 
Para facilitar ao máximo o comércio e, assim, concentrar os esforços de implementação onde são 
necessários, o cumprimento por parte da comunidade comercial é essencial. A conformidade é 
promovida através da conscietização e o controlo. A conscietização refere-se às formas como os 
operadores do comércio podem ser educados e atendidos, enquanto o controlo ou auditoria refere-se à 
verificação do seu cumprimento. As duas funções não são necessariamente atividades independentes 
ou mutuamente exclusivas e podem ser realizadas concomitantemente. A ambos os mecanismos estão 
subjacentes penas severas para dissuadir o incumprimento, incluindo apreensão de mercadorias, 
multas, processos crimes e perda de privilégios de exportação. 

2.2.1.1 Conscietização para aumentar a educação e sensibilização 
Tanto as autoridades de concessão de licenças como as autoridades reguladoras ou de aplicação da lei 
podem levar a cabo ações de educação e sensibilização junto de empresas e organizações académicas 
para aumentar a conscietização relativamente aos regulamentos estratégicos de controlo do comércio e 
dos procedimentos de conformidade.49 Este processo de educação e sensibilização pode consistir em 
visitas a estas empresas, em fornecer briefings e recursos através de grupos comerciais, ou 
simplesmente orientação clara e sistemas na Internet. Programas internos de conformidade auditados 
(ICP - internal compliance programs) dentro das empresas comerciais podem ajudá-las a qualificar-se 
para várias formas de licenças gerais e procedimentos alfandegários facilitados. Idealmente, esta 
interação entre a Alfândega e o setor do comércio leva a uma cooperação ativa e a um melhor 
conhecimento dos produtos produzidos ou comercializados e dos clientes da empresa. Uma forte 
relação entre Alfândega e o setor do Comércio pode levar a que transitários, transportadores e outros 
atores alertem a Alfândega para remessas de exportação suspeitas logo no início do processo.  
 
Quando os STC resultam de um esforço coletivo de várias autoridades (incluindo a Alfândega, 
autoridades de concessão de licenças ou autorizações e agências de investigação), os resultados 
conjuntos em termos de educação e sensibilização demonstram coordenação, asseguram consistência 
e fomentam a colaboração. Pode também promover a compreensão do processo (e do atraso 
associado) que se verifica quando a Alfândega apreende uma carga suspeita, servindo tanto para 
encorajar o cumprimento e evitar tais atrasos, como para melhorar a relação entre Alfândega e o setor 
do comércio no caso de tais atrasos se verificarem.  
 
Estes esforços de educação e sensibilização documentados junto das empresas também podem 
fornecer provas importantes de que a autoridade em questão tinha conhecimento dos requisitos de 
STC, o que pode ser importante no caso da violação por parte dessa entidade ser objeto de um 
processo. As empresas que necessitem ser informadas e sensibilizadas podem ser identificadas 
através do processo de identificação (secção 2.2.3), particularmente quando são identificados novos 
exportadores de bens estratégicos. Da mesma forma, o processo de avaliação de risco orientado pela 
inteligência (secção 2.2.2) pode identificar entidades suspeitas. Um dos principais objetivos da 
educação e sensibilização é promover o cumprimento ativo, através do qual o comerciante não só 
cumprirá os requisitos como também notificará as autoridades relativamente a pedidos suspeitos, que 
podem depois ser integrados no processo de avaliação de risco para gerar pistas para investigação 
adicional. 
 
As ações práticas para estabelecer um programa efetivo de educação e sensibilização para promover a 
consciencialização podem incluir: 

 Atribuição de um responsável para o programa de consciencialização. 

                                                      
49 O programa Chemical Industry Outreach Program e o programa Biosecurity Training Program da 
INTERPOL concentram-se também na consciencialização do setor público. Estes esforços poderiam 
ser aproveitados pelos Membros para melhorar o diálogo com a indústria e a comunidade científica. 
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 Conduzir pesquisas para determinar em quais indústrias, empresas e associações nacionais 
devem focar-se. 

 Verificação junto de outras autoridades para determinar se a educação e sensibilização está a 
ser conduzida e coordenada conforme necessário. 

 Assistência para a inscrição de associações industriais nacionais e internacionais. 

 Determinação de estratégias de educação e sensibilização, tais como visitas diretas a 
empresas, participação em feiras e conferências, literatura para associações industriais, 
websites, etc. 

 Desenvolvimento de mensagens de educação e sensibilização, tais como indicadores suspeitos 
(“red flag”) e procedimentos de denúncia, incluindo informações de contacto para denúncia de 
inquéritos suspeitos. 

 Determinação relativamente a como as pistas serão investigadas, seguidas e monitorizadas. 

 Desenvolvimento de materiais de educação e sensibilização como brochuras, panfletos, 
páginas web, boletins informativos, números de contacto, cartazes, etc. 

 
Este tópico é explorado mais detalhadamente no Anexo IV - As Alfandegas na Educação e 
Sensibilização da Indústria.  

2.2.1.2 Auditoria e Controlo  
Embora o objetivo da educação e sensibilização para aumentar a consciencialização seja promover o 
cumprimento da lei no futuro, a auditoria serve para verificar a conformidade e observância no passado 
ou detetar os incumprimentos do passado. Os controlos aduaneiros normalmente envolvem a 
verificação dos livros e registos (incluindo e-mails) dos operadores do comércio internacional e a sua 
comparação com as declarações aduaneiras e pedidos de licença. Isto não só pode levar diretamente à 
identificação de violações, como também pode ser um contributo valioso para o processo de avaliação 
de risco e, em última análise, para os processos de definição de perfis e de targeting. Por exemplo, se 
uma auditoria revelar que através de um operador comercial foram obtidos bens estratégicos 
indevidamente, o processo de targeting pode ser utilizado para identificar futuros envios para este 
operador. Os controlos ou auditorias são um elemento chave para a gestão do risco, o que contribui 
significativamente para a eficiência das Alfândegas e para a facilitação do comércio. Os controlo a 
posteriori permitem à Alfândega oferecer aos operadores do comércio uma saída facilitada das 
mercadorias, aplicando procedimentos simplificados, evitando o exame minucioso de cada declaração. 
 
Os controlos a posteriori, após a autorização de saída das mercadorias, são uma prática comum, mas 
muitas vezes estão focadas na missão de cobrança de receitas.50 Os controlos do comércio estratégico 
para serem eficazes podem exigir conhecimentos especializados e equipas dedicadas. Estas equipas 
exigirão conhecimento especializado da legislação nacional de STC e listas de controlo, procedimentos 
de concessão de licença, sanções, riscos de proliferação, utilizadores finais preocupados, táticas de 
aquisição e métodos de evasão. Os controlos do comércio estratégico normalmente também se 
concentram mais nas exportações do que nas importações, e o inspetor deve verificar os produtos e 
mercadorias da empresa, propostas, pedidos, vendas e clientes da exportação.  

                                                      
50 Ver Diretrizes da OMA para Controlo a Posteriori 
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2.2.2 Avaliação de Riscos 
Devido ao elevado volume de comércio, incluindo o comércio 
legítimo de bens estratégicos, a análise de risco orientada pela 
inteligência é essencial para identificar as remessas de alto risco 
para uma análise mais aprofundada.51 Desta forma, as remessas 
de baixo risco podem ser facilitadas, enquanto as de alto risco 
podem ser sujeitas a um controlo progressivamente maior, desde 
verificações documentais a exames técnicos e, por fim, controlos 
físicos (como discutido na secção 2.2.4).  
 
De acordo com o Compêndio de Gestão de Riscos (Risk 
Management Compendium) da OMA, qualquer esforço para gerir o 
risco deve começar por estabelecer primeiro o contexto e a 
identidade do risco a gerir. Um desafio fundamental associado ao 
comércio estratégico é a natureza de dupla utilização da maioria 
dos bens estratégicos, o que significa que estes bens são 
utilizados tanto para fins estratégicos como não estratégicos (isto 
é, comerciais). Como resultado, estes bens estratégicos são 
enviados de forma rotineira e lícita, com e sem autorização. O 
desafio para a Alfândega não é simplesmente encontrar remssas 
de bens estratégicos, mas encontrar aquela pequena percentagem 
de remessas que podem ser ilícitas. Assim, os perfis devem basear-se na natureza dos bens e na 
natureza da transação. Além disso, a inteligência fornece um contexto chave para a identificação e 
modus operandi dos organismos de fornecimento e aquisição, despachante e redes.  
 
As violações em termos de STC podem ser intencionais ou não intencionais. As violações não 
intencionais ocorrem frequentemente quando os comerciantes não têm conhecimento dos requisitos de 
STC, não se apercebem de que as suas mercadorias necessitam de autorização ou não realizam 
controlos minuciosos dos seus parceiros comerciais. Nestes casos, é provável que o comerciante 
declare as suas mercadorias corretamente, mas não obtenha as autorizações exigidas. Em caso de 
violações intencionais, o comerciante pode subavaliar os bens para evitar apresentar uma declaração, 
declara as mercadorias incorretamente como mercadorias que não necessitam de autorização, ou 
comete fraude em termos de licenciamento (falsificação de uma licença exigida, alteração de uma 
licença lícita, envio de mercadorias diferentes daquelas para as quais a licença foi recebida, ou 
obtenção de uma licença baseada em falsas declarações). 

                                                      
51 Os fundamentos da avaliação de risco e do processo de targeting são abordados no curso da OMA 
“Risk Assessment, Profiling and Selectivity”. Esta secção irá desenvolver considerações relacionadas 
especificamente com a STCE. Ver também o Compêndio de Gestão de Riscos da OMA. 
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2.2.3 Definição de Perfis e Targeting 
A análise de risco leva ao desenvolvimento de perfis de 
risco52 e critérios de seleção que as Alfândegas podem 
utilizar para identificar transações suscetíveis de não 
estarem em conformidade. A seletividade é um grande 
desafio no que diz respeito ao processo de targeting no 
comércio estratégico. Para desenvolver perfis eficazes para 
o comércio estratégico potencialmente ilícito, as Alfândegas 
devem utilizar informações internas e externas. As 
informações internas incluem informações decorrentes de 
transações, apreensões, investigações e auditorias 
anteriores. As informações externas podem incluir 
informações da autoridade que concede a licença ou 
autorização, tais como a natureza dos bens estratégicos 
comuns com os quais lidam, os operadores do comércio 
conhecidos relacionados com esses bens, as partes 
suspeitas e (criticamente) informações relacionadas com 
autorizações/licenças emitidas e negadas. As informações 
externas podem também ser fornecidas por organizações 
internacionais (por exemplo, listas de entidades sancionadas, 
conforme discutido na secção 1.1.2.2) e outros países, por 
exemplo através do sistema CENComm quando identificam 
uma remessa de alto risco após a remessa já ter saído de 
sua jurisdição (conforme discutido na secção 1.4.1). 
 
Alguns potenciais indicadores de risco incluem a apresentação tardia da documentação aduaneira, 
documentos que contêm alterações, rotas invulgares, condições de pagamento insólitas, país de origem 
atípico para o produto, país de destino insólito para o tipo de mercadoria, uma autoridade a pressionar 
para a saída das mercadorias, falta de interesse na saída de mercadorias, custos de transporte ou de 
seguro inconsistentes com as mercadorias, importadores ou exportadores pela primeira vez, remessas 
para empresas comerciais e descrições vagas de mercadorias. Os perfis de risco podem incluir 
informações relacionadas com pessoas, lugares, rotas ou itens. Os indicadores associados às 
mercadorias estratégicas específicas são abordados no Anexo III. Um grande desafio nesta área é a 
disponibilidade de informação e o tempo limitado disponível para identificar as remessas que levantam 
preocupação e tomar as medidas adequadas. 
 
Uma das mais importantes fontes de informação para a definição de perfis de risco e targeting são as 
listas de identificação de entidades proibidas. Os Comités de Sanções do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas mantêm um compêndio online de listas de sanções53 
 
Dado o elevado volume de comércio de alguns bens estratégicos, e de acordo com a filosofia de gestão 
baseada na avaliação dos riscos para assegurar o cumprimento, também é útil desenvolver “perfis para 
a saída de mercadoria" para padrões que correspondem a remessas de baixo risco por comerciantes 
que garantem o cumprimento, para que estas transações possam ser facilitadas. Isto beneficia o 
comércio, e beneficia as Alfândegas ao permitir uma alocação eficiente de recursos. Exemplos de tais 
perfis podem ser para Operadores Económicos Autorizados que realizam transações de rotina com 
parceiros comerciais conhecidos, exportadores de volumes elevados com bom historial de 
conformidade, ou remessas que já foram autorizadas pela autoridade de concessão de 

                                                      
52 Um perfil de risco é um conjunto de características que tendem a combinar remessas com interesse, 
muitas vezes representando uma imagem de um padrão de contrabando, uma mercadoria de interesse, 
uma entidade suspeita ou uma combinação destas. O targeting baseado em perfis é um método de 
implementação pelo qual as remessas são selecionadas para exame quando correspondem a um ou 
mais desses perfis.  
53 https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list 
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licença/autorização. À medida que os perfis do comércio habituais de bens estratégicos se tornam 
conhecidos, podem ser identificadas as transações anómalas que se desviam desses padrões. 
 
Os perfis de risco utilizados para o targeting devem ser testados regularmente. A aplicação de regras 
sistemáticas tem dois pontos fracos distintos. Em primeiro lugar, à medida que as regras se tornam 
conhecidas, os operadores do comércio não cumpridores podem sistematicamente evitá-las. Segundo, 
os perfis só são eficazes no rastreio de riscos conhecidos, criando pontos cegos para novas táticas. Por 
estas razões, as avaliações de riscos devem ser conduzidas através do uso contínuo de verificações 
aleatórias. 
 
O targeting é geralmente considerado um mecanismo de seleção de remessas para verificação, mas 
essa não é a única opção. O targeting também pode alimentar o processo de Avaliação de Riscos, o 
qual, por sua vez, pode educar e sensibilizar bem como controlar e auditar diretamente as atividades. 
Por exemplo, quando um novo operador de comercio de bens potencialmente estratégicos é 
identificado, o targeting deste operador de comércio para fins de educação e sensibilização pode 
promover a conformidade e levar a uma melhor compreensão dos produtos e dos parceiros comerciais 
deste operador de comércio. Por sua vez, isto pode realmente reduzir a necessidade de inspeção. 

2.2.4 Verificação e Identificação de Mercadorias 
Quando uma remessa é destinada à verificação aduaneira, 
com base na avaliação de risco, conforme foi referido, 
podem ser consideradas várias alternativas. Estas devem 
ser aplicadas de forma progressiva, começando com a 
menos invasiva e perturbadora e progredindo conforme 
necessário. São aqui considerados três tipos de inspeção: 

 Exame documental (muitas vezes realizado 
eletronicamente) 

o Os exames documentais também são 
frequentemente conduzidos 
progressivamente, começando com os 
documentos mais facilmente disponíveis, 
tais como os manifestos, documentos de 
embarque, cartas de porte aéreo ou declarações de exportação. Se as suspeitas forem 
suportadas, ou não resolvidas, pode ser solicitada e obtida documentação adicional, tal 
como faturas comerciais e listas de volumes.  

o Em relação a bens potencialmente estratégicos, a fatura é particularmente útil, pois 
geralmente identifica o produto muito especificamente e identifica o comprador, o que é 
útil para a identificação do utilizador final. 

o O Compêndio de Gestão de Riscos oferece uma ampla discussão sobre os elementos 
de origem na documentação e como utilizá-los como indicadores de risco.  

 Inspeção não intrusiva (NII - Non-intrusive inspection) (muitas vezes com monitores de 
pórtico, raios X de contentores ou outros sistemas de deteção) 

o Embora a natureza não intrusiva e não destrutiva da inspeção não intrusiva seja 
apelativa, e possa ser fundamental para algumas mercadorias, tais como a deteção de 
materiais radioativos (ver discussão relativa a 28.44 Matérias radioativas), muitas vezes 
não são eficazes quando se trata de bens estratégicos.  Os bens comerciais de dupla 
utilização não são normalmente escondidos como contrabando, e não produzem 
emanações que possam ser detetadas. 

 Exame físico (olhar, tocar e/ou utilizar instrumentos na mercadoria) 
o Tal como nos outros métodos de exame, os exames físicos são progressivos, 

geralmente começando com a inspeção visual de listas de volumes, documentos de 
embarque e embalagens externas. Se a embalagem for aberta, a mercadoria pode ser 
examinada, assim como etiquetas, placas de identificação e documentação, tais como 
manuais e certificações que podem acompanhar a mercadoria. Estes são 
particularmente úteis para a identificação de bens estratégicos. Fotos da mercadoria 
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podem ser tiradas e encaminhadas para o suporte de reachback das etiquetas e das 
placas de identificação. Se for necessário um exame mais aprofundado, podem ser 
utilizados kits de teste de campo para a identificação de produtos químicos ou 
instrumentos para a identificação de ligas, ou podem ser enviadas amostras para um 
laboratório para análise. 

 
A formação é fundamental para permitir a verificação e a identificação de mercadorias, uma vez que o 
inspetor da linha da frente deve ter alguma familiaridade com bens estratégicos para decidir se será 
justificada a retenção de uma remessa para exame posterior. Somente após a detenção ter sido feita é 
que pode ser solicitado o apoio técnico, analítico ou regulamentar (ver secção 2.3.1) A formação pode 
servir tanto para promover a aplicação dos requisitos de controlos do comércio estratégico como para 
evitar interferências desnecessárias com remessas não estratégicas. É muito difícil identificar os bens 
de dupla utilização, pelo que os programas de formação devem adotar uma abordagem realista em 
relação ao nível de consciencialização e familiaridade procurado. Muitas vezes a etapa inicial de 
identificação envolve a identificação negativa (determinando o que as mercadorias não são) em vez da 
identificação positiva (determinando o que as mercadorias realmente são). A identificação negativa 
pode ser tão simples quanto determinar que as mercadorias não correspondem à declaração. No 
entanto, em muitos casos, os bens comerciais serão declarados corretamente, mas com a alegação de 
que não necessitam de uma licença ou autorização. O funcionário de primeira linha geralmente não 
será capaz de identificar definitivamente bens de dupla utilização ou avaliar o seu estado em relação às 
listas nacionais de controlo. No entanto, deve estar ciente dos tipos de mercadorias constantes destas 
listas que podem ser visadas e saber como encontrar informações relevantes para fornecer às equipas 
de reachback assim que um carregamento seja retido. Os produtos estratégicos selecionados são 
analisados no Anexo III juntamente com as orientações para a sua identificação. 
 
A questão da responsabilidade e indemnização dos inspetores é muito importante nesta fase. Ver 
secção 1.3.3.1.  

2.2.5 Retenção e Apreensão 

A retenção é uma medida formal relativamente a um bem sem transferência de propriedade e pode ou 
não conduzir a uma apreensão. Quando um carregamento potencialmente ilícito de uma mercadoria 
estratégica (ou seja, um carregamento que potencialmente requer autorização e que não tenha sido 
autorizado) é descoberto através dos processos de targeting e inspeção, pode ser necessário deter o 
carregamento para identificar definitivamente o bem, classificá-lo em relação às listas de controlo 
nacionais e verificar a situação no que se refere à concessão de licença/autorização da remessa. Estas 
atividades geralmente exigirão um reachback técnico e/ou encaminhamento à autoridade de concessão 
da licença/permissão. Ver secção 2.3.1. Se for descoberta uma violação, é possível a apreensão da 
mercadoria (a primeira etapa de um processo formal que poderá resultar no confisco ou transferência 
da propriedade para o governo) e, em qualquer caso, pode ser iniciada uma investigação. Os bens 
apreendidos podem ter valor probatório, além do seu valor intrínseco como bens, e podem aplicar-se 
condições especiais de manuseio. 54 

2.2.6 Investigação 
O processo de investigação é fundamental para que a STCE possa identificar, interromper e 
desmantelar os intervenientes criminosos, terroristas ou patrocinados por Estados que procuram 
contrabandear ou adquirir bens estratégicos através de meios ilícitos. A interdição, por si só, é 
incompleta como ferramenta de aplicação porque não impede os esforços futuros de um grupo de 
aquisições ilícitas.  
 
Embora a maioria das administrações aduaneiras não tenha autoridade de investigação, as 
investigações de STCE dependem fortemente das funções, processos e autoridades aduaneiras, e a 
Alfândega quase certamente executará algumas das etapas referidas na secção 2.2.6.1 antes de 

                                                      
54 A retenção e a apreensão são abordadas em detalhe no Compêndio de Práticas Operacionais 
Aduaneiras para Controlo e Apreensão (COPES) da OMA. 
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encaminhar uma investigação para outra autoridade. Uma investigação pode ser iniciada, tendo sido 
feita ou não uma apreensão, com base num carregamento suspeito, em outras informações decorrentes 
da inteligência, no processo de avaliação de risco, outras investigações, informações resultantes de 
denúncias ou outros métodos baseados noutras fontes. Por sua vez, a investigação pode desenvolver 
informações que identifiquem um envolvimento mais amplo, lacunas na segurança, fontes de 
financiamento e outras informações importantes para melhorar ainda mais os esforços na aplicação da 
lei, melhorando a avaliação de riscos e a definição de perfis. 
 
Embora todas as investigações tenham elementos semelhantes, os casos de bens estratégicos são 
frequentemente complicados pelo facto de o ato de compra destes produtos ser geralmente legal. A 
ilegalidade decorre da não obtenção das licenças adequadas, do fornecimento de informações falsas 
para obter licenças, da dissimulação do destino e da utilização final, ou da declaração falsa de um 
produto no momento da exportação ou importação. Evadir ou tentar evitar proibições ou restrições 
aplicáveis a bens comerciais, tais como importação, exportação ou requisitos de licença de trânsito, é 
uma forma de fraude comercial.55 Muitas vezes é necessária uma documentação exaustiva e completa 
para provar ou refutar uma infração.  

2.2.6.1 Diligências de Investigação 
As Diligências típicas de investigação após a descoberta de uma remessa de interesse incluem: 

 Verificação da existência e validade de licenças ou autorizações.  

 Examinar as mercadorias e comunicar com os órgãos autorizados apropriados para determinar 
se a remessa/mercadoria requer uma licença ou permissão para importação/exportação licita. 

 Verificação da consistência dos documentos aduaneiros (declarações, faturas, listas de 
volumes, manifestos, cartas de porte aéreo, documentos de embarque) entre si e com a 
consignação efetiva. Isto pode ser usado para responder a perguntas fundamentais e para 
provar fraude, falsas declarações e conhecimento de tráfico ilícito. A informação chave inclui: 

o Nomes e informações de contacto do vendedor, comprador e destinatário 
o Condições de venda, condições de pagamento, moeda de venda 
o Quantidades e descrições de mercadorias, incluindo o código do sistema harmonizado 

(SH) 
o Pesos do volume 
o Informações sobre o encaminhamento 
o Referências a licenças ou autorizações, ou a alegações de que estas não são 

necessárias. 

 Identificação de importações/exportações anteriores pelo importador/exportador 

 Entrevistar suspeitos ou testemunhas 

 Obtenção de registos comerciais das empresas suspeitas e documentos de comunicação entre 
importadores, exportadores e expedidores.  

 Solicitar informações de outras Administrações Aduaneiras através de acordos de assistência 
administrativa mútua. 

 
Além de provar se ocorreu uma infração, a investigação pode revelar outras atividades criminosas e 
pode levar a oportunidades para alargar a investigação e tomar outras medidas coercivas para 
desmantelar e eliminar as redes de contrabando e aquisição ilícitas.  
 
As investigações que não são iniciadas por uma apreensão podem envolver diferentes técnicas de 
investigação, incluindo trabalho de proximidade junto do setor privado, desenvolvimento de fontes de 
informação, exploração de comunicações, operações encobertas e vigilância. 
 

                                                      
55 A investigação de fraude comercial é definida como um inquérito sobre uma suspeita de violação de 
leis ou regulamentos que a Alfândega é responsável por fazer cumprir. 
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2.2.6.2 Técnicas de Investigação56 
No decorrer de uma investigação, podem surgir oportunidades para alargar o âmbito geral da 
investigação e aumentar a quantidade de informação relacionada com o caso. Estas alternativas à 
apreensão imediata são geralmente técnicas bem notas às autoridades responsáveis pela aplicação da 
lei. Contudo, como os casos de Implementação dos Controlos do Comércio Estratégico envolvem 
frequentemente movimentos transfronteiriços e são de natureza internacional, estas técnicas requerem 
um planeamento cuidadoso e uma coordenação avançada com as autoridades competentes dos países 
em causa, e algumas destas técnicas podem não estar disponíveis em todos os países devido às 
diferentes legislações nacionais. Alguns exemplos: 

 Entregas Controladas. Uma entrega controlada é uma técnica de investigação que envolve o 
transporte de contrabando até o suspeito transgressor enquanto está sob controlo ou vigilância 
por parte das autoridades policiais. Esta técnica pode servir para identificar transgressores, 
desmantelar e eliminar a organização de contrabando, ampliar o âmbito de uma investigação, 
identificar os infratores de níveis superiores, obter provas, etc. Os tipos de entregas controladas 
incluem:  

o Infratores não cooperantes. O contrabando descoberto durante uma inspeção 
fronteiriça é autorizado a passar e prosseguir para o destino pretendido enquanto se 
encontra sob vigilância das autoridades policiais. O infrator não cooperante não tem 
conhecimento de que o contrabando foi descoberto. Os riscos incluem perda do 
contrabando e possível contraespionagem e vigilância por parte dos criminosos. 

o Infratores cooperantes. Quando o contrabando é descoberto e o infrator é preso, 
poderá concordar em cooperar com as autoridades. O infrator cooperante está preso e 
sob a custódia das autoridades policiais, portanto, devem ser envidados esforços para 
proteger a sua segurança e garantir que não prejudique outros ou escape.  

o Agente infiltrado (sob cobertura) ou informador. O infrator é preso e substituído por um 
agente infiltrado ou informador.  

 Operação Relâmpago. As operações relâmpago são utilizadas em associação com agentes 
infiltrados. Esta técnica envolve o uso de versões reais ou falsas da mercadoria em questão e 
proporcionar aos sujeitos alvos da investigação a oportunidade de inspecionar visual e 
fisicamente a mercadoria. 

  Exploração das comunicações. As fontes de informação podem ser a ferramenta mais 
importante e eficaz no desenvolvimento de casos criminais. Telemóveis e contas e-mail são 
componentes-chave para muitas investigações, e os investigadores da Alfândega estão numa 
posição única para obter acesso a uma grande quantidade de dados telefónicos e de e-mail 
através da sua autoridade de fronteira na investigação. Dados de chamadas e e-mails podem 
criar ligações entre os arguidos e outras investigações. Uma boa prática é manter uma base de 
dados consolidada de números de telefone e endereços de e-mail para tais referências 
cruzadas.  

2.2.6.3 Gestão de Casos 
Elemento fundamental em qualquer processo investigativo, a gestão de casos unifica informações, 
processos e pessoas para otimizar os resultados. A gestão de casos evita a perda de documentos ou 
provas, ajuda a orientar o processo de decisão para os próximos passos de uma investigação, 
proporciona um único local para todas as atividades e informações relacionadas e facilita a revisão do 
processo em caso de acusação. Também permite que outros saibam que um indivíduo é alvo de 
investigação, permite a coordenação e controla o acesso às informações dos casos. Finalmente, pode 
ser útil para compilar estatísticas de casos, identificar tendências na atividade criminal e proceder ao 
seguimento dos dados em termos de carga de trabalho.  
 
Um sistema de gestão de casos pode ser em papel ou eletrónico. O papel tem baixo custo, facilidade de 
organização e utilização pelo agente do caso, mas não suporta facilmente o acesso de outros ou a 
supervisão da gestão. Os sistemas eletrónicos de gestão de casos são economicamente mais 

                                                      
56 Muitas destas técnicas não estão legalmente disponíveis em todos os Estados membros da OMA e, 
em qualquer caso, podem não ser conduzidas pela Alfândega. 



36 
 

dispendiosos em termos de configuração mas o acesso e a gestão são mais fáceis. Independentemente 
do formato, os componentes importantes de um sistema de gestão de casos incluem: 

 Uma cronologia do caso, através do registo de cada ação relativa a um caso, por data e hora 

 Relatórios de investigação 

 Documentos judiciais (mandatos, intimações, acusações, ordens judiciais, peças processuais, 
etc.) - conforme permitido por lei. 

 Documentos aduaneiros (incluindo documentos apresentados à Alfândega e documentos 
criados pela Alfândega) 

 Documentos de imigração, relatos dos fugitivos, comprovativo de custódia, folhas de inventário, 
folhas de contagem monetária 

 Relatórios policiais 

 Fotografias, cartões com impressões digitais, notas de investigação 
 
A adesão ao regime probatório, em particular à cadeia de custódia da prova,57 é importante para a 
gestão de casos, particularmente quando se investiga crimes que envolvem bens estratégicos, onde os 
procedimentos utilizados pelas equipas de investigação podem ter impacto forense em termos de 
retrocesso (análise de percursos) e atribuição das origens do material. Técnicas adequadas de recolha 
e preservação das provas podem ajudar a cumprir padrões probatórios rigorosos, derrotar as defesas 
habitualmente usadas em tribunais e resultar em investigações que resistam a julgamentos locais e 
estrangeiros e desafios em tribunais de recurso. As provas devem ser devidamente identificadas (onde 
foram encontradas e quem as encontrou), e deve ser demonstrada a continuidade da cadeia de 
custódia da prova (documentando todos os que entraram em contacto com as provas e quando e onde 
foram transportadas). Isto pode ser especialmente desafiador quando as amostras são enviadas para 
análise, e deve-se ter cuidado para evitar perdas ou danos, limitar os elos na cadeia de custódia da 
prova, fornecer capacidade de seguimento e documentação comprovativa.  

2.2.6.4 Investigações Conjuntas 
A crescente sofisticação de organizações criminosas transnacionais, patrocinados por Estados e grupos 
terroristas muitas vezes significa que a atual metodologia de aplicação da lei, aplicada unilateralmente, 
pode ser insuficiente para combater eficazmente a atividade de aquisição ilícita. As investigações com 
ligações transfronteiriças beneficiam significativamente da participação das autoridades responsáveis 
pela aplicação da lei em todos os países onde existe uma ligação com a atividade criminosa em 
questão. Podem ser utilizados vários modelos para conduzir investigações conjuntas.  

Estudo de caso: União Europeia (UE) 

 
As vantagens das investigações conjuntas incluem: 

 Capacidade de partilhar informações diretamente sem a necessidade de pedidos formais  

 Capacidade de solicitar medidas de investigação diretamente entre os membros da equipa, 
dispensando a necessidade de Cartas Rogatórias e pedidos no âmbito do Tratado de 
Assistência Jurídica Mútua  

                                                      
57 A Cadeia de Custódia da prova refere-se aos procedimentos e documentos que contabilizam a 
integridade das provas físicas, efetuando o seguimento do seu manuseio e conservação desde o seu 
ponto de recolha até à disposição final dos bens, em particular efetuando um registo cada vez que as 
provas mudam de mãos. Outros tipos de regras de admissibilidade da prova incluem “cadeia de 
provas”, “cadeia de custódia física”, e “cadeia de posse”. 

A Equipa de Investigação Conjunta (“Joint Investigation Team” – EIC/JIT) da União Europeia é um 
modelo que está a ser utilizado com sucesso crescente. O modelo de EIC é baseado na Convenção de 
Assistência Mútua em Matéria Penal (Convenção MLA de 2000) e foi ratificado por todos os Estados 
membros da UE (exceto Itália) em 2005. É constituída por uma equipa de investigação constituída com 
base num acordo formal entre dois ou mais Estados membros e/ou outras partes, com um objetivo 
específico e de duração limitada. A participação numa EIC não está estritamente limitada aos membros 
da UE e pode facilmente permitir a inclusão de outros membros convidados da OMA.  
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 Capacidade de os membros estarem presentes nas investigações, entrevistas, etc. em todas as 
jurisdições abrangidas, ajudando a superar as barreiras linguísticas nas entrevistas, etc.  

 Capacidade de coordenar esforços no local e de intercâmbio informal de conhecimentos 
especializados.  

 Capacidade de construir e promover a confiança mútua entre investigadores e ministérios 
públicos de diferentes jurisdições e ambientes de trabalho.  

 Uma plataforma para determinar as melhores estratégias de investigação e ação penal.  
 
Os acordos de investigação conjunta não se sobrepõem às obrigações de direito interno dos 
participantes. É necessário proporcionar aos participantes uma coordenação e orientação consideráveis 
em relação às diferenças no que se refere às autoridades responsáveis pela aplicação da lei, 
nomeadamente no caso de métodos coercivos, ou seja, mandatos de busca, ordens judiciais, regime 
probatório e acordo sobre o local previsto para a ação penal. As funções, obrigações, linhas 
hierárquicas, responsabilidades e estrutura de gestão têm de ser claramente descritas no acordo. Estes 
acordos devem também abordar possíveis questões de responsabilidade que os participantes possam 
encontrar. As investigações conjuntas podem nem sempre ser a ferramenta mais apropriada em todas 
as investigações transfronteiriças, mas as autoridades responsáveis pela aplicação da lei devem estar 
cientes dos seus consideráveis benefícios e estar na posição de tomar decisões informadas sobre a sua 
utilização. 

2.2.7 Ação penal 
Para fins de prevenção, é importante punir as tentativas de contrabando de bens estratégicos. A ação 
penal geralmente não é da competência da Alfândega, mas a Alfândega pode desempenhar um papel 
importante, especialmente no que diz respeito ao fornecimento de provas relacionadas com a infração. 
Portanto, é importante que a Alfândega entenda os procedimentos para identificar, registar e preservar 
provas e estabelecer uma cadeia de custódia da prova. Estes conteúdos são analisados em detalhe na 
secção 2.2.6.3. 

2.3 Funções aduaneiras relacionadas 
O processo STCE discutido na secção 2.2 depende de várias funções relacionadas. As que recaem 
sobre as Alfândegas são aqui discutidas enquanto as que recaem sobre outras autoridades 
governamentais (por exemplo, concessão de licença e inteligência) são discutidas na secção 2.4. 

2.3.1 “Reachback” Técnico e Suporte Analítico 
 Figura 2, a STCE efetiva depende da disponibilidade de serviços de reachback técnico58, devido à 
natureza eminentemente técnica dos bens estratégicos. O suporto de reackback envolve muitas vezes 
a avaliação dos dados fornecidos pelo funcionário de primeira linha. Isto pode ser um espetro de um 
detetor de radiação ou informações tais como o nome do fabricante e o número do modelo de uma 
placa de identificação de um produto comercial. O suporte analítico também pode exigir a análise 
técnica dos produtos, tais como amostras de um produto químico ou de uma liga. 
 
O reachback técnico em relação aos bens estratégicos envolve o processo de “classificação de 
produtos” (também conhecido como “classificação de mercadorias”) - a determinação da identidade e 
das capacidades de uma mercadoria e determinar se esta cumpre às especificações encontradas na 
lista de controlo nacional. Tudo isto não acontece na linha da frente não apenas por uma questão de 
capacidade técnica, mas também de autoridade, uma vez que as determinações de controlo do 
comércio estratégico são tipicamente da competência da autoridade que emite a licença ou a 
autorização.  
 
Uma questão crítica para a Alfândega está relacionada com o suporte de reachback, tendo em conta as 
pressões em termos de tempo nas remessas retidas. Pode ser útil considerar a prestação de dois níveis 

                                                      
58 O reachback é definido como o processo de obtenção de apoio de organizações que não estão na 
linha de frente. 
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diferentes de suporte de reachback em dois períodos de tempo diferentes: 1) uma determinação muito 
rápida durante a retenção inicial da mercadoria, caso se justifique um atraso/investigação adicional ou 
se a remessa já foi autorizada e 2) uma classificação completa posterior do produto que levará mais 
tempo. O primeiro pode ser realizado por especialistas dentro da Alfândega (como um laboratório da 
Alfândega, unidades móveis de inspeção, peritos consultores especialmente treinados em cada grande 
porto) ou outra autoridade, enquanto o segundo geralmente deve ser proporcionado pela autoridade de 
concessão das licenças/autorizações, especialmente se a determinação irá ser utilizada em 
procedimentos subsequentes de execução e ação penal. Os pedidos de reachback podem ser 
coordenados por uma câmara de compensação centralizada ou um centro de comunicação, dando aos 
funcionários no terreno um único ponto de contacto dentro da Alfândega que idealmente está disponível 
24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Isto é discutido mais adiante na secção 2.4.1. 

Estudo de caso - Países Baixos 

Estudo de caso - Estados Unidos da América 

2.3.2 Formação e Capacitação 
É essencial um programa de formação para transferir informações e conhecimentos aos funcionários da 
Alfândega e equipá-los para traduzir essas informações e conhecimentos para prática. No caso da 
STCE, a abordagem de formação deve refletir os processos STCE (secção 2.2) e funções relacionadas 
(secção 2.3) para que as Alfândegas possam implementar efetivamente o processo. O Currículo STCE 
da OMA fornecerá tais módulos de formação adaptados a cada nível do Modelo de Maturidade STCE 
discutido na secção 1.3.1. 
 
Duas ocasiões primárias para formação são quando novos funcionários entram para uma organização 
ou função de trabalho e quando os funcionários existentes recebem formação para atualizar e manter 
os seus conhecimentos, competências e capacidades. Estas últimas são especialmente importantes 
quando existem mudanças nos procedimentos ou na tecnologia. A formação é geralmente administrada 
de duas maneiras: durante o trabalho (por exemplo, através de mentoria, estágio, coaching ou 
rotatividade da função) e fora do trabalho (por exemplo, através de workshops, seminários ou cursos). 
Também são possíveis abordagens híbridas (por exemplo, através de operações no terreno ou 
exercícios). 
 
Para implementar um Programa de Formação STCE, foram identificadas e correlacionadas com o 
sucesso diversas boas práticas: 

 Realização e participação em iniciativas e exercícios de formação bilaterais e regionais. 
Dado que a aplicação de STC envolve frequentemente ambos os lados de uma fronteira, 
workshops e operações de formação bilaterais e regionais promovem a partilha de boas 
práticas, reforçam as relações de trabalho, permitem exercitar os procedimentos existentes, 
evidenciam as lacunas em termos de cobertura da aplicação da lei e identificam as áreas a 

Na Alfândega dos Países Baixos, os “vraagbaken” (“question beacons”) são especialistas dentro da 
Alfândega em assuntos específicos, incluindo resíduos, materiais perigosos, medicamentos, ciência 
veterinária, propriedade intelectual, património cultural, armas, munições, bens estratégicos, e sanções. 
Estes “vraagbaken” recebem uma formação específica, e cada região da Alfândega tem equipas destes 
especialistas. Os funcionários da Alfândega podem contactá-los diretamente ou podem contactar um 
número de telefone central a qualquer momento (24 horas por dia, 7 dias por semana) para entrarem 
em contacto com o “vraagbaken” apropriado. Quando um funcionário da Alfândega pede ajuda 
relacionada com bens estratégicos, o “vraagbaken” pode levar o caso à autoridade de concessão de 
licença ou à equipa de investigação. 

Nos EUA, o Exodus Command Center (ECC) serve como ponto único de contacto para coordenar o 
apoio operacional à aplicação das medidas aduaneiras de exportação e investigações de várias 
autoridades nacionais de exportação para obter informações sobre licenças, históricos de licenças e 
outros pedidos relacionados.  Em 2013, o ECC conseguiu mais de 3100 referências a partir do terreno.  
Com base no resultado das consultas junto do ECC, a Alfândega pode apreender, proceder ao 
desalfandegamento e/ou iniciar uma investigação criminal simultânea. 
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melhorar. 

 Desenvolvimento de um plano de formação. O plano de formação define a abordagem e a 
estratégia nacional para a disponibilização de formação STCE. Identifica os formandos e as 
suas necessidades; os formadores; e o tempo necessário, o âmbito e os requisitos em termos 
de recursos para a abordagem de formação desejada. É comum identificar múltiplas estratégias 
de formação, uma destinada a aumentar o nível geral de sensibilização e outra destinada a 
desenvolver conhecimentos especializados para especialistas em STCE.  

 Criação de um grupo de trabalho responsável pelo desenvolvimento e a implementação 
do plano de formação. Além do pessoal de formação das Alfândegas, este grupo de trabalho 
deve incluir representantes de todas as partes principais e atores envolvidos no Processo 
STCE, incluindo analistas de risco, inspetores, investigadores, pessoal de reachback técnico e 
outras autoridades governamentais pertinentes, tais como funcionários e investigadores de 
concessão de licenças/autorizações.  

 Integração da formação STCE num regime de formação existente. Em última análise, para 
que a formação STCE seja sustentada, deve tornar-se uma parte integrante do programa de 
formação da Alfândega. A formação conjunta com outras autoridades governamentais que 
também têm responsabilidades no processo STCE pode ser uma estratégia eficaz. 

 
Este Guia pode ser utilizado como ponto de partida para facilitar a implementação nacional da formação 
STCE, e tornar-se-á parte do Compliance and Enforcement Package (CEP) Toolkit incluído nas ofertas 
de capacitação e e-Learning da OMA59 

2.3.3 Saúde e Segurança do Inspetor 
Os funcionários da alfândega muitas vezes enfrentam situações perigosas,60 pelo que a sua segurança 
e proteção é uma grande preocupação. Além dos perigos habituais, alguns bens estratégicos 
apresentam riscos únicos. No caso dos perigos discutidos abaixo serem detetados na fronteira, a 
comunicação e coordenação com a administração aduaneira congénere é importante. É uma boa 
prática estabelecer instalações de contenção/armazenamento separadas nos pontos de controlo 
aduaneiro para materiais perigosos. 

2.3.3.1 Produtos químicos tóxicos 
Os produtos químicos tóxicos representam riscos significativos para o pessoal da Alfândega a atuar no 
terreno. Para cada produto químico, a Ficha de Dados de Segurança (FDS) associada fornecerá 
informações específicas sobre o manuseamento e armazenamento seguros. Em geral, é boa prática 
assegurar uma ventilação adequada e armazenar os materiais longe do sol, fontes de calor, faíscas, 
chamas e eletricidade estática. Certificar-se de que todas as embalagens têm etiquetas e verificar a 
integridade dos recipientes.  
 
Em caso de vazamento ou derrame de produtos químicos, proteger e evacuar a área, mas não tentar 
controlar o vazamento ou o derrame, o que só deve ser feito por pessoal devidamente treinado e 
equipado. Mesmo a tentativa de resgatar pessoas na área do derrame é extremamente perigosa. 
Chamar as equipas de emergência de materiais perigosos e recolher informações sobre o produto 
químico a partir de placas, documentos e/ou pelo motorista. Tentar manter-se a favor do vento e acima 
da fuga ou derrame. 

2.3.3.2 Materiais infeciosos 
Se uma embalagem de risco biológico suspeito não estiver intacta (embalagem esmagada ou partida, 
derrame de sólidos, vazamento de líquidos), a embalagem deve ser isolada e não deve ser tocada. 
Somente pessoas com treino e formação específica e com equipamento de proteção individual (EPI) 
apropriado podem manusear ou remover a embalagem. Proteger a área, deixar a zona de perigo direto, 
posicionar-se a favor do vento, se for ao ar livre, e iniciar o plano de resposta ao risco biológico. Ligar 
para especialistas equipados com EPI e com formação adequada. 

                                                      
59 http://www.wcoomd.org/en/topics/key-issues/cep/instruments-and-tools.aspx  
60 Ver COPES Secção 9 (Segurança e Proteção do Pessoal das Alfândegas). 

http://www.wcoomd.org/en/topics/key-issues/cep/instruments-and-tools.aspx
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2.3.3.3 Materiais Explosivos 
Os materiais explosivos representam riscos significativos para os funcionários da Alfândega. Para cada 
material, a FDS associada fornecerá informações específicas sobre o manuseamento e 
armazenamento seguros. Em geral, é boa prática garantir uma ventilação adequada e armazenar longe 
do sol e de fontes de calor, faíscas, chamas e eletricidade estática. Certificar-se de que todas as 
embalagens possuem etiquetas. Verificar a integridade dos contentores. Assim que estas preocupações 
imediatas de segurança e armazenamento forem resolvidas, voltar a contactar o pessoal de resposta a 
materiais perigosos. 

2.3.3.4 Matérias Radioativas 
As ações básicas dos socorristas em situações de emergências radiológicas não devem diferir, em 
geral, daquelas tomadas em resposta a emergências que envolvem outros materiais perigosos. De 
acordo com a AIEA61, se a taxa da dose estiver acima de 0,1 milisieverts por hora a 1 metro, ou se 
houver contaminação de neutrões ou superfície62, os materiais radioativos suspeitos devem ser isolados 
bem como o local até que pessoal especialmente treinado chegue ao local.  
 
As matérias radioativas apresentam dois perigos: externos e internos. Existem três métodos principais 
para reduzir a exposição externa à radiação: aumentar a distância da fonte de radiação, minimizar o 
tempo de exposição e proteger a fonte de radiação. Além disso, o risco de exposição interna pode ser 
reduzido usando proteção respiratória (como uma máscara com filtro); não fumar, comer ou beber onde 
há substâncias radioativas; e não manusear materiais radioativos com feridas não protegidas. 
 
Mesmo sem equipamento de deteção de radiação, o pessoal de resposta e o público podem proteger-
se observando os seguintes princípios básicos: 

 Evitar tocar os produtos suspeitos de radioatividade; 

 Executar apenas tarefas de salvamento de vidas e outras tarefas críticas perto de uma fonte 
radioativa potencialmente perigosa; 

 Evitar o fumo ou utilizar equipamentos de proteção respiratória disponíveis (para pessoal de 
resposta de emergência) a menos de 100 metros de um incêndio ou explosão que envolva uma 
fonte radioativa potencialmente perigosa; 

 Manter as mãos longe da boca e não fumar, comer ou beber até que as mãos e o rosto sejam 
lavados; 

 Mudar de roupa e tomar banho o mais rapidamente possível. 
 
A eventual presença de material radioativo não deve impedir que o pessoal dos serviços de emergência 
realize imediatamente ações de salvamento de vidas e outras ações críticas. 

2.3.4 Transporte, Armazenamento e Disposição dos Bens Apreendidos63 
O número de opções disponíveis para os funcionários da Alfândega quando se trata de disposição de 
bens estratégicos apreendidos deve ser muito amplo. Ao contrário dos bens inerentemente ilícitos, tais 
como narcóticos ou materiais falsificados, os bens estratégicos têm, muitas vezes, fins industriais 
comerciais completamente legítimos, o que significa que a sua destruição pode não ser a melhor 
escolha para estes artigos. As opções de disposição dos bens apreendidos que os Membros da OMA 
devem considerar incluem:  
 

 Devolução a uma parte com interesse lícito nos bens. A entidade do setor privado à qual o 
material foi apreendido pode não ser a única entidade que tem uma reivindicação válida sobre o 
bem. Se outra parte inocente tiver uma reivindicação válida sobre a mercadoria, e não for 

                                                      
61 Segurança Nuclear da AIEA Série N.º 6, Combate ao tráfico ilícito de materiais nucleares e outros 
materiais radioactivos. 
62 A contaminação refere-se a materiais radioativos depositados em locais indesejáveis, como o solo, a 
pele ou a roupa. Pode vir de uma fonte não selada ou indevidamente aberta. 
63 As questões resumidas nesta secção são analisada em pormenor no COPES, secções 3.2 e 3.3. 
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considerada cúmplice de qualquer tentativa de transferência ilícita dos materiais, a Alfândega 
poderá devolver os materiais a essa parte.  

 A venda de bens com rendimentos depositados em fundos para fins governamentais. 
Dada a natureza estratégica destes bens, o governo deve assegurar que o comprador é um 
utilizador de confiança com um propósito comercial válido para os materiais. É uma boa prática 
notificar o comprador de quaisquer restrições à sua capacidade de revender ou exportar as 
mercadorias. 

 Retenção de propriedade para fins governamentais oficiais. O armazenamento de 
mercadorias pode ser dispendioso e, no caso de mercadorias perigosas, devem ser 
consideradas questões de compatibilidade e separação. 

 Partilha internacional de bens. Através de acordos e convénios existentes, tais como 
Tratados de Assistência Jurídica Mútua, poderá ocorrer a transferência de bens apreendidos ou 
o produto da venda de tais bens. Neste caso, um governo poderá partilhar tais bens ou receitas 
com um governo estrangeiro para fins que incluem o uso desses bens num julgamento ou para 
compensar os custos de um parceiro internacional relacionados com a condução de uma 
apreensão.  

2.3.5 Notificação Internacional 

Como mostrado na Figura 2, a notificação pode seguir-se ao desalfandegamento ou apreensão da 
mercadoria. A notificação após o desalfandegamento pode ser apropriada se uma remessa suspeita for 
identificada através de um targeting demasiado tardio para completar os controlos alfandegários antes 
do desalfandegamento. Se as mercadorias já estiverem em trânsito e houver suspeita de infração, 
poderá ser possível notificar a Alfândega num país de trânsito, transbordo ou destino para solicitar a 
sua assistência. Da mesma forma, se as mercadorias forem apreendidas devido às suspeitas de uma 
entidade num país de destino, pode ser apropriado notificar as administrações aduaneiras desse país 
para informá-las do respetivo processo de análise de risco. 
 
Em alguns casos, as Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (RCSNU) têm 
requisitos específicos de informação. Por exemplo, a Resolução RCSNU 1929 (2010) parágrafo 17 
“exige que qualquer Estado, quando proceder a uma inspeção nos termos dos parágrafos 14 ou 15 [da 
Resolução], apresente ao Comité, no prazo de cinco dias úteis, um relatório escrito inicial que contenha, 
em particular, uma explicação dos fundamentos das inspeções, os resultados de tais inspeções e se 
houve ou não cooperação e, se forem encontrados itens de transferência proibida, exige ainda que tais 
Estados apresentem ao Comité, numa fase posterior, um relatório escrito subsequente com os detalhes 
relevantes sobre a inspeção, apreensão e disposição dos bens apreendidos, e detalhes relevantes da 
transferência, incluindo uma descrição dos bens, a sua origem e destino previsto, se essa informação 
não constar do relatório inicial" Tais requisitos são discutidos mais detalhadamente na secção 1.1.2.2. 

2.4 Funções de Outras Autoridades Governamentais (OGA) 

2.4.1 Concessão de Licença/Autorização STC 
Normalmente, uma autoridade responsável pela concessão de licenças ou autorizações, sem ser a 
Alfândega, tem jurisdição para determinar quais mercadorias requerem autorização e se essa 
autorização será ou não concedida. Como resultado, as leis e os regulamentos STC são normalmente 
aplicados pela Alfândega em nome dessa outra autoridade, criando dependências de informação entre 
elas. As comunicações da Alfândega à agência de licenciamento/autorização podem incluir pedidos 
para determinar se as mercadorias no comércio requerem licenças ou autorizações, informações sobre 
a utilização efetiva das licenças por comerciantes autorizados e identificação dos comerciantes que 
lidam com bens estratégicos (que podem ser candidatos a programas de educação e sensibilização 
(outreach) ou a um targeting mais agressivo). As comunicações da autoridade de 
licenciamento/autorização à Alfândega podem incluir concessões de licença/autorização, 
indeferimentos, invocação de "catch-alls", identificação de destinatários de interesse e informações 
sobre mercadorias de interesse estratégico, podendo tudo isto contribuir para a avaliação de risco e os 
esforços de targeting, bem como de controlo e auditoria. Idealmente, a Alfândega deveria ter acesso ao 
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sistema de dados de concessão de licenças/autorizações para aceder ao histórico de concessão de 
licenças de um comerciante, conselhos de classificação de produtos fornecidos ao comerciante, etc. 
Estas comunicações são muito facilitadas quando a Alfândega faz parte do processo de concessão de 
licenças interministerial. 

2.4.2 Inteligência 
O Compêndio de Gestão de Riscos da OMA define inteligência como “um produto, derivado da recolha 
e processamento de informações relevantes, que atua como base para a tomada de decisão dos 
utilizadores.” A nível operacional, uma abordagem moderna de gestão da conformidade baseada no 
risco é cada vez mais possibilitada pelo apoio da inteligência, reunindo informações e conhecimentos 
adquiridos pelas Alfândegas com uma abordagem sistemática para identificar e direcionar os riscos com 
maiores consequências. A recolha de informações no domínio aduaneiro pode levar a uma melhor 
avaliação de risco, a uma melhor alocação de recursos humanos e capacidades técnicas, e à 
identificação e desmantelamento de organizações criminosas transnacionais que têm impacto nas 
economias mundiais através do comércio ilegal, contrabando e tráfico de todos os tipos. No entanto, a 
atividade criminosa é adaptativa, por isso é necessária diligência para identificar novas tendências e 
padrões à medida que evoluem com o tempo. 
 
Os funcionários encarregados de avaliar e processar as informações continuam a ser o ponto crítico do 
sucesso ou do fracasso na busca de informações credíveis e fiáveis para informar as atividades de 
proibição de primeira linha. Há três níveis de desenvolvimento de recolha de informações a perseguir:  

 Os produtos de Nível estratégico garantem que os altos funcionários estão cientes dos 
desenvolvimentos que podem afetar as determinações políticas e a alocação de recursos 
financeiros, físicos ou humanos. A inteligência ou recolha de informações estratégicas está 
relacionada com ameaças e tendências de longo prazo. 

 Os produtos de Nível operacional devem focar-se em indivíduos ou organizações identificadas, 
enfatizando o modus operandi, capacidades, vulnerabilidades e rotas de tráfico. Esta 
informação pode contribuir diretamente para o desenvolvimento de perfis de risco para o 
targeting. 

 Os produtos de inteligência de Nível tático fornecem apoio mais imediato ao pessoal no terreno 
em relação a ameaças imediatas que requerem uma resposta rápida. A inteligência tática visa 
detetar e deter indivíduos ou grupos com o objetivo específico de reduzir atividades ilícitas.  A 
inteligência tática pode resultar na detenção de um determinado carregamento, na execução de 
um mandato de busca ou na prisão de um infrator. 

 
O Curso Basic Customs Intelligence da OMA64 oferece aos membros formação sobre as melhores 
práticas analíticas para o processamento de informações em tempo real ou avaliações preditivas. Além 
disso, o Volume 2 do Compêndio de Gestão de Riscos elabora a Estratégia Global de Informação e 
Inteligência da OMA, explora como os produtos da inteligência são produzidos e utilizados para reforçar 
o papel central dos serviços aduaneiros na aplicação da legislação que envolve os movimentos 
transfronteiriços de mercadorias. 

2.4.3 Investigação 
Embora as agências aduaneiras normalmente não liderem as investigações, a investigação é um 
processo central da STCE e por isso foi discutida na secção 2.2.6. No entanto, estabelecer protocolos e 
mecanismos de partilha de informação entre as Alfândegas e as autoridades de investigação é 
fundamental para partilhar a “Informação Aduaneira” e documentos dos casos. 

                                                      
64 A OMA desenvolveu um pacote de formação “intelligence analyst” (analista de informação) 
abrangente de duas semanas destinada aos seus Membros. Este pacote de formação irá ajudar os 
membros que estão a esforçar-se para modernizar as suas práticas de gestão de risco através da 
construção de capacidade e competência na recolha de informações dentro da sua própria estrutura. 
Da mesma forma, este conjunto de formações também ajudará as administrações aduaneiras que 
desejam ter um currículo estruturado de formações neste âmbito como recurso adicional aos seus 
programas nacionais existentes.  
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Estudo de caso - Estados Unidos da América 

Sumário 
Este guia de implementação descreve uma estrutura para a aplicação de Controlo do Comércio 
Estratégico (STC - Strategic Trade Control) para ajudar os membros da OMA no desenvolvimento e na 
revisão dos seus processos e procedimentos de Implementação dos Controlos do Comércio Estratégico 
(STCE Strategic Trade Control Enforcement). A primeira secção destina-se a ajudar os altos 
funcionários e os responsáveis políticos a estabelecer procedimentos e processos em matéria de STCE 
e a criar condições para o seu sucesso. A segunda secção destina-se a ajudar os funcionários 
aduaneiros operacionais a realizar estas atividades. Os anexos seguintes fornecem informações 
adicionais, conforme referido no texto.  
 
 

O Enforcement Coordination Center (E2C2) foi criado para coordenar e intensificar as atividades de 
controlo do cumprimento da legislação em matéria criminal, administrativa e de execução das 
exportações relacionadas. O E2C2 é um centro multiagências com a representação de oito 
departamentos do governo dos Estados Unidos e quinze agências federais. O E2C2 promove uma 
abordagem pan-governamental mais robusta de aplicação da lei que garante a coordenação entre 
agências, promove a colaboração entre várias agências, maximiza a partilha de informações, minimiza 
a duplicação de esforços e fortalece a ligação entre as atividades de controlo do cumprimento da lei, a 
comunidade das agências de inteligência e as entidades responsáveis pela concessão de licenças de 
exportação. 
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Anexo I - Compromissos de não proliferação dos Membros da 
OMA 
A tabela a seguir resume a situação, em março de 2019, dos Membros da OMA em relação aos 
compromissos de não proliferação e controlo do comércio debatidos na Secção 1.1.2.  
 

MEMBRO OMA ONU TNP CWC BWC HCOC TCA NSG AG MTCR WA PSI 

Afeganistão 
(República 
Islâmica do) 

Sim Sim Sim Sim Sim 
     

Sim 

Albânia Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

Sim 

Argélia Sim Sim Sim Sim 
      

 

Andorra Sim Sim Sim Sim Sim 
     

Sim 

Angola Sim Sim Sim Sim 
      

Sim 

Antígua e 
Barbuda 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim     Sim 

Argentina Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim OEG 

Arménia Sim Sim Sim Sim Sim 
     

Sim 

Austrália Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim OEG 

Áustria Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Azerbaijão Sim Sim Sim Sim Sim 
     

Sim 

Bahamas Sim Sim Sim Sim 
 

Sim 
    

Sim 

Barém Sim Sim Sim Sim 
      

Sim 

Bangladeche Sim Sim Sim Sim 
      

 

Barbados Sim Sim Sim Sim 
 

Sim 
    

 

Bielorrússia Sim Sim Sim Sim Sim 
 

Sim 
   

Sim 

Bélgica Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Belize Sim Sim Sim Sim 
 

Sim 
    

Sim 

Benim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

 

Bermudas RP RP RP RP 
      

 

Butão Sim Sim Sim Sim 
      

 

Bolívia Sim Sim Sim Sim 
      

 

Bósnia e 
Herzegovina 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

Sim 

Botsuana Sim Sim Sim Sim 
      

 

Brasil Sim Sim Sim Sim 
 

Sim Sim 
 

Sim 
 

 

Brunei 
Darussalam 

Sim Sim Sim Sim 
      

Sim 

Bulgária Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Burkina Faso Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

 

Burundi Sim Sim Sim Sim Sim R 
    

 

Camboja Sim Sim Sim Sim Sim R 
    

Sim 

Camarões Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

 

Canadá Sim Sim Sim Sim Sim 
 

Sim Sim Sim Sim OEG 

Cabo Verde Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
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MEMBRO OMA ONU TNP CWC BWC HCOC TCA NSG AG MTCR WA PSI 

Centro-Africana, 
República 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

 

Chade Sim Sim Sim 
 

Sim Sim 
    

 

Chile Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

Sim 

China Sim Sim Sim Sim 
  

Sim 
   

 

Colômbia Sim Sim Sim Sim Sim R 
    

Sim 

Comores Sim Sim Sim 
 

Sim R 
    

 

Congo 
(República do) 

Sim Sim Sim Sim Sim R 
    

 

Costa Rica Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

 

Costa do 
Marfim 

Sim Sim Sim Sim 
 

Sim 
    

 

Croácia Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
 

Sim Sim 

Cuba Sim Sim Sim Sim 
      

 

Curaçau RP RP RP RP 
      

 

Chipre Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
  

Sim 

Checa, 
República 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Congo, 
República 
Democrática do 

Sim Sim Sim Sim 
      

 

Dinamarca Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim OEG 

Jibuti Sim Sim Sim 
  

R 
    

Sim 

Dominicana, 
República 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

Sim 

Equador Sim Sim Sim Sim Sim 
     

 

Egito Sim Sim 
 

R 
      

 

El Salvador Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

Sim 

Eritreia Sim Sim Sim 
 

Sim 
     

 

Estónia Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
 

Sim Sim 

Swatini Sim Sim Sim Sim 
      

 

Etiópia Sim Sim Sim Sim Sim 
     

 

União 
Europeia* 

 
      

Sim 
  

 

Fiji Sim Sim Sim Sim Sim 
     

Sim 

Finlândia Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

França Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim OEG 

Gabão Sim Sim Sim Sim Sim R 
    

 

Gâmbia Sim Sim Sim Sim Sim 
     

 

Geórgia Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

Sim 

Alemanha Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim OEG 

Gana Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

 

Grécia Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim OEG 

Guatemala Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
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MEMBRO OMA ONU TNP CWC BWC HCOC TCA NSG AG MTCR WA PSI 

Guiné Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

 

Guiné-Bissau Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

 

Guiana Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

 

Haiti Sim Sim Sim R Sim R 
    

 

Honduras Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

Sim 

Hong Kong, 
China 

RP EV EV EV 
      

 

Hungria Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Islândia Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
 

Sim 

Índia Sim 
 

Sim Sim 
   

Sim Sim Sim  

Indonésia Sim Sim Sim Sim 
      

 

Irão (República 
Islâmica do) 

Sim Sim Sim Sim 
      

 

Iraque Sim Sim Sim Sim Sim 
     

Sim 

Irlanda Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Israel Sim 
 

R 
  

R 
    

Sim 

Itália Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim OEG 

Jamaica Sim Sim Sim Sim 
 

Sim 
    

 

Japão Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim OEG 

Jordânia Sim Sim Sim Sim Sim 
     

Sim 

Cazaquistão Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
   

Sim 

Quénia Sim Sim Sim Sim Sim 
     

 

Coreia 
(República da) 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim OEG 

Kosovo            

Kuwait Sim Sim Sim Sim 
      

Sim 

Quirguizistão Sim Sim Sim Sim 
      

Sim 

Laos (República 
Democrática 
Popular do) 

Sim Sim Sim Sim 
      

 

Letónia Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
 

Sim Sim 

Líbano Sim Sim Sim Sim 
 

R 
    

 

Lesoto Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

 

Libéria Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

Sim 

Líbia Sim Sim Sim Sim Sim R 
    

Sim 

Lituânia Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
 

Sim Sim 

Luxemburgo Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Macau, China RP EV EV EV 
      

 

Madagáscar Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

 

Malawi Sim Sim Sim Sim Sim R 
    

 

Malásia Sim Sim Sim Sim 
 

R 
    

Sim 

Maldivas Sim Sim Sim Sim Sim 
     

 

Mali Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
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Malta Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
 

Sim Sim 

Mauritânia Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

 

Maurícia Sim Sim Sim Sim 
 

Sim 
    

 

México Sim Sim Sim Sim 
 

Sim Sim Sim 
 

Sim  

Moldávia Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

Sim 

Mongólia Sim Sim Sim Sim Sim R 
    

Sim 

Montenegro Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

Sim 

Marrocos Sim Sim Sim Sim Sim 
     

Sim 

Moçambique Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

 

Namíbia Sim Sim Sim 
  

R 
    

 

Nepal Sim Sim Sim Sim 
      

 

Países Baixos Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim OEG 

Nova Zelândia Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim OEG 

Nicarágua Sim Sim Sim Sim Sim 
     

 

Níger Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

 

Nigéria Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

 

Macedónia do 
Norte 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

Sim 

Noruega Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim OEG 

Omã Sim Sim Sim Sim 
      

Sim 

Paquistão Sim 
 

Sim Sim 
      

 

Palestina  Sim Sim Sim  Sim      

Panamá Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

Sim 

Papua-Nova 
Guiné 

Sim Sim Sim Sim Sim 
     

Sim 

Paraguai Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

Sim 

Peru Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

 

Filipinas Sim Sim Sim Sim Sim R 
    

Sim 

Polónia Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim OEG 

Portugal Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim OEG 

Qatar Sim Sim Sim Sim 
      

Sim 

Roménia Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
 

Sim Sim 

Rússia 
(Federação da) 

Sim Sim Sim Sim Sim 
 

Sim 
 

Sim Sim OEG 

Ruanda Sim Sim Sim Sim Sim R 
    

 

Santa Lúcia Sim Sim Sim Sim 
 

Sim 
    

Sim 

Samoa Sim Sim Sim 
 

Sim Sim 
    

Sim 

São Tomé e 
Príncipe 

Sim Sim Sim Sim 
 

R 
    

 

Arábia Saudita Sim Sim Sim Sim 
      

Sim 

Senegal Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

 

Sérvia Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
   

Sim 

Seicheles Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
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Serra Leoa Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

 

Singapura Sim Sim Sim Sim Sim R 
    

OEG 

Eslováquia Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
 

Sim Sim 

Eslovénia Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
 

Sim Sim 

Somália Sim Sim Sim R 
      

 

África do Sul Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
 

Sim Sim  

Sudão do Sul Sim 
         

 

Espanha Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim OEG 

Sri Lanka Sim Sim Sim Sim 
      

Sim 

Sudão Sim Sim Sim Sim Sim 
     

 

Suécia Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Suíça Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Síria (República 
Árabe da) 

Sim Sim Sim R 
      

 

Tajiquistão Sim Sim Sim Sim Sim 
     

Sim 

Tanzânia Sim Sim Sim R Sim R 
    

 

Tailândia Sim Sim Sim Sim 
 

R 
    

Sim 

Timor-Leste Sim Sim Sim Sim Sim 
     

 

Togo Sim Sim Sim Sim 
 

Sim 
    

 

Tonga Sim Sim Sim Sim Sim 
     

 

Trinidade e 
Tobago 

Sim Sim Sim Sim 
 

Sim 
    

Sim 

Tunísia Sim Sim Sim Sim Sim 
     

Sim 

Turquia Sim Sim Sim Sim Sim R Sim Sim Sim Sim OEG 

Turcomenistão Sim Sim Sim Sim Sim 
     

Sim 

Uganda Sim Sim Sim Sim Sim 
     

 

Ucrânia Sim Sim Sim Sim Sim R Sim Sim Sim Sim Sim 

Mianmar 
(República do 
da União de) 

Sim Sim Sim Sim 
      

 

Emirados 
Árabes Unidos 

Sim Sim Sim Sim 
 

R 
    

Sim 

Reino Unido Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim OEG 

Estados Unidos Sim Sim Sim Sim Sim 
 

Sim Sim Sim Sim OEG 

Uruguai Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

 

Uzbequistão Sim Sim Sim Sim Sim 
     

Sim 

Vanuatu Sim Sim Sim Sim Sim R 
    

Sim 

Venezuela Sim Sim Sim Sim Sim 
     

 

Vietnam Sim Sim Sim Sim 
      

Sim 

Iémen Sim Sim Sim Sim 
      

Sim 

Zâmbia Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
    

 

Zimbabué Sim Sim Sim Sim 
 

R 
    

 

 
* Estatuto semelhante ao de membro da OMA 
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AG = Grupo Austrália 
ATT = Tratado sobre o Comércio de Armas 
BWC = Convenção para a Proibição de Armas Biológicas 
CWC = Convenção para a Proibição de Armas Químicas 
RP = Ratificação Prorrogada 
HCOC = Código de Conduta de Haia contra a Proliferação de Mísseis Balísticos 
EV = Em vigor através dos acordos da China 
MTCR = Regime de Controlo da Tecnologia de Mísseis 
TNP = Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares 
NSG = Grupo de Fornecedores Nucleares 
OEG = Grupo de Peritos Operacionais PSI 
PSI = Iniciativa de Segurança contra a Proliferação 
R = Ratificado 
CKR = Convenção de Quioto revista 
A = Assinado 
ONU = Nações Unidas 
WA = Acordo de Wassenaar 
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Anexo II - Importância dos Bens Estratégicos para o 
Desenvolvimento de Armas de Destruição Maciça (ADM) 
Este anexo fornece breves resumos dos processos de desenvolvimento para várias ADM e indica os 
bens estratégicos relacionados utilizados nesses processos. Os bens estão especificados no Anexo III 
que está organizado de acordo com o Sistema Harmonizado. 

2.5 Desenvolvimento de Armas Químicas e Bens Estratégicos Relacionados 

2.5.1 Introdução 
As armas químicas (AQ) são concebidas para infligir lesões tais como asfixia, bolhas ou perturbação do 
sistema nervoso através de reações químicas. Os agentes das armas químicas são as substâncias 
químicas tóxicas dispersas pelos vetores de lançamento das armas químicas. Agentes asfixiantes 
(como cloro e fosgénio) irritam os pulmões, provocando a acumulação de líquido no seu interior. Os 
agentes sanguíneos (como o cianeto e os compostos de arsénico) impedem a transferência de oxigénio 
do sangue para os tecidos do corpo. Os agentes vesicatórios (como o “gás mostarda”) causam bolhas 
dolorosas na pele, olhos e outros tecidos húmidos como os pulmões. Os agentes nervosos (como Sarin, 
Soman, Tabun ou VX), os agentes de armas químicas mais sofisticados e tóxicos, perturbam o sistema 
nervoso causando convulsões, paralisia e morte. 
 
Figura 3 ilustra o processo de desenvolvimento das armas químicas, começando com matérias-primas 
químicas (precursores) e terminando com os vetores de lançamento e, eventualmente, com a 
destruição de resíduos. As secções seguintes descrevem os processos envolvidos e o tipo de materiais 
e equipamentos estratégicos utilizados nesses processos. A maioria dos produtos químicos e 
equipamentos utilizados nestes processos são de dupla utilização, com usos comerciais legítimos. 
 

 
Figura 3 - Processo de Desenvolvimento de Armas Químicas 

2.5.2 Precursores 
Os precursores de armas químicas são os materiais químicos de base, ou “ingredientes” a partir dos 
quais 
os agentes das armas químicas são preparados. Quase todos os precursores de armas químicas são 
produtos químicos de dupla utilização, embora a extensão do seu uso comercial varie. Os programas de 
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AQ procuram frequentemente adquirir estes produtos químicos precursores a fornecedores comerciais 
internacionais.  
 
Muitos destes produtos químicos são corrosivos para materiais comuns como o aço inoxidável e são 
também altamente tóxicos. Estas características fazem com que os equipamentos especialmente 
resistentes à corrosão química, com várias características de segurança adequadas para a produção de 
AQ, sejam considerados estratégicos. 

2.5.3 Síntese 
A síntese química envolve a mistura de produtos químicos em condições controladas para facilitar uma 
reação química para produzir outros produtos químicos. Esta é a fase na qual um agente de AQ é 
realmente produzido pela reação conjunta de químicos precursores, muitas vezes através de um 
processo em várias fases. Além de sintetizar os produtos químicos desejados, a mistura 
frequentemente conterá precursores que não reagiram e subprodutos químicos indesejados. O 
equipamento químico utilizado na síntese deve conter os produtos químicos reagentes e prever o 
controlo dos parâmetros de reação, tais como temperatura, pressão e mistura. Os elementos mais 
importantes do equipamento químico necessários na fase de síntese do desenvolvimento da arma 
química incluem reatores, agitadores e permutadores de calor, todos eles com superfícies de contacto 
resistentes à corrosão. 

2.5.4 Purificação 
Quando a fase de síntese estiver concluída, a purificação remove os precursores que não reagiram e os 
subprodutos químicos indesejados e concentra o agente da AQ. Entre os métodos mais comuns 
utilizados nesta fase encontram-se a destilação, extração, cromatografia e absorção. Outros métodos 
usados na indústria química para purificar ou isolar compostos químicos incluem a cristalização, 
filtração, evaporação e secagem. Os elementos mais importantes do equipamento estratégico incluem 
colunas de destilação e absorção. 

2.5.5 Transferência e Armazenamento 

Ao manusear agentes de AQ ou quaisquer substâncias perigosas, as operações de transferência e de 
armazenamento devem ter em conta a natureza perigosa dos produtos químicos envolvidos. Portanto, 
enquanto os tipos de equipamento geral que são necessários para transferir e armazenar produtos 
químicos são omnipresentes em toda a indústria química, o equipamento sujeito a controlos comerciais 
tem características especiais relacionadas com os perigos representados pelos precursores e agentes 
das AQ - nomeadamente toxicidade e corrosividade. Estas características de design incluem superfícies 
e dispositivos de contacto químico resistentes à corrosão para operação à distância ou contenção de 
derrames. Equipamentos tais como bombas, válvulas, tanques de armazenamento e tubagens de 
paredes múltiplas são utilizados durante todo o desenvolvimento e produção da AQ para facilitar a 
movimentação e o armazenamento de produtos químicos. Além disso, o equipamento de enchimento 
operado à distância pode ser utilizado para encher sistemas ou vetores de lançamento com agentes de 
AQ, bem como para encher em segurança outros tipos de recipientes.  

2.5.6 Destruição de Resíduos 
Em relação às armas químicas, a destruição de resíduos pode referir-se à destruição de produtos 
químicos (precursores ou agentes), bem como de munições. O método de destruição de resíduos mais 
amplamente utilizado é a incineração a altas temperaturas.  

2.6 Desenvolvimento de Armas Biológicas e Bens Estratégicos Relacionados 

2.6.1 Introdução 
As armas biológicas (AB) são concebidas para utilizar microrganismos ou toxinas de modo a causar 
deliberadamente doenças em seres humanos, gado ou culturas. Os agentes das armas biológicas são 
microrganismos vivos, como bactérias, vírus ou fungos, que são patogénicos para os seres humanos, 
plantas ou animais. As toxinas são substâncias químicas altamente venenosas produzidas por 
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organismos vivos. Entre as bactérias patogénicas encontram-se o Antraz ou Curbúnculo, a Peste e a 
Brucelose. Entre os vírus temos a Varíola, o Ébola e a Febre Aftosa. Os fungos (como a Ferrugem do 
Colmo do Trigo, a Mancha Parda do Arroz e a Mancha Castanha do Arroz) são organismos 
multicelulares que muitas vezes causam doenças nas culturas. As toxinas incluem Ricina, Toxina 
Botulínica, e Toxina T-2. Embora a maioria dos microrganismos no ambiente não sejam prejudiciais, 
alguns são especialmente perigosos, causando doenças letais ou gravemente debilitantes para 
humanos, animais ou plantas. Algumas destas doenças podem ser tratadas, mas para outras não há 
medidas preventivas ou de tratamento disponíveis.  
 
Figura 4 ilustra o processo de desenvolvimento de armas biológicas que começa com um inóculo 
(cultura inicial) de um agente específico e termina com um produto utilizável numa população alvo. As 
secções seguintes descrevem os processos envolvidos e o tipo de materiais e equipamentos 
estratégicos utilizados nestes processos. 
 

 
Figura 4 - Processo de Desenvolvimento de Armas Biológicas 

2.6.2 O Inóculo 
O inóculo é uma amostra relativamente pequena de um agente específico que é utilizado para produzir 
uma quantidade maior desse agente ou da toxina por ele produzida. Agentes e toxinas podem ser 
obtidas a partir de uma variedade de fontes e são materiais de dupla utilização. Os mesmos agentes 
utilizados por programas estatais ou terroristas para produzir uma arma biológica também podem ser 
utilizados pela indústria farmacêutica para criar vacinas ou para estudar a eficácia de medicamentos 
experimentais. As culturas mantidas por institutos de pesquisa académicos e institutos com fins 
lucrativos frequentemente possuem organismos usados nas armas em questão e fornecem-nos a 
outras organizações académicas e com fins lucrativos. Alguns organismos também podem ser 
encontrados em solos ou águas contaminadas, ou podem ser isolados a partir de doentes num hospital 
ou em animais doentes.  
 
O processo começa colocando o inóculo numa pequena quantidade de meios nutricionais e permitindo 
que o microrganismo cresça até uma concentração predeterminada. Estes microrganismos são então 
utilizados para inocular uma maior quantidade de meios na fase de produção. 

2.6.3 Produção 
A produção de qualquer agente envolve o crescimento do microrganismo sob condições 
cuidadosamente controladas. Bactérias e fungos são tipicamente cultivados em fermentadores ou 
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bioreatores. Os vírus podem ser produzidos em bioreatores de cultura celular que possuem 
propriedades ótimas para a cultura de células hospedeiras necessárias para a reprodução viral. Os 
vírus também podem ser produzidos em grandes quantidades usando ovos embrionados, cada um dos 
quais deve ser inoculado com vírus.  

2.6.4 Recuperação de Produtos 
Quando os agentes crescem em quantidades substanciais, o agente ou a toxina que produz deve ser 
separado e concentrado através dos meios de crescimento para processamento posterior. Estes 
processos utilizam equipamentos tais como separadores centrífugos e decantadores (que separam os 
materiais por densidade) ou filtros especializados (que discriminam as partículas por tamanho). 

2.6.5 Estabilização 
Quando expostos a tensões ambientais e armazenamento prolongado, os agentes biológicos e as 
toxinas podem degradar-se gradualmente e perder a sua potência. Existem vários métodos disponíveis 
para estabilizar os agentes contra a degradação ambiental durante o armazenamento ou a 
disseminação. Estes incluem a liofilização, atomização, ultracongelação ou outros tipos de 
processamento. 

2.6.6 Teste por Aerossol 
Após a produção, purificação e estabilização de um agente biológico ou toxina, podem ser efetuados 
testes para avaliar a sua eficácia como arma. Microrganismos e toxinas na forma de pós secos ou 
névoas húmidas podem ser testados expondo animais ao material aerossolizado. No laboratório, as 
câmaras de inalação de aerossóis fornecem agentes biológicos aos animais sujeitos a investigação em 
condições controladas. 

2.6.7 Vetores de Lançamento 
A disseminação de armas biológicas pode ocorrer de múltiplas formas, utilizando equipamento 
geralmente disponível. Por exemplo, os pulverizadores agrícolas utilizados para espalhar pesticidas nas 
culturas sob a forma de uma névoa densa de gotículas muito pequenas podem ser utilizados para 
espalhar agentes biológicos. Os pulverizadores agrícolas portáteis podem ser muito eficazes na 
dispersão de altas concentrações de agentes biológicos em espaços pequenos, enquanto os 
pulverizadores de pesticidas montados em aviões, helicópteros ou veículos aéreos não tripulados 
(VANT/drones) podem dispersar agentes biológicos numa grande área. Gotas com diâmetros de 10 
mícrones ou menos são consideradas um tamanho ideal para a entrada nos pulmões humanos.  

2.7 Desenvolvimento de Armas Radiológicas e Bens Estratégicos 
Relacionados 

2.7.1 Introdução 
Uma arma radiológica (AR) é um dispositivo concebido ou destinado a pôr em perigo a vida humana ou 
a provocar um efeito de massa através da libertação de radiação ou radioatividade. Um Dispositivo de 
Exposição Radiológica (DER) emite radiação, enquanto um Dispositivo de Dispersão Radiológica (DDR) 
dispersa materiais radioativos por uma área para contaminar terras, edifícios e pessoas. Estes 
dispositivos não produzem detonações nucleares, mas a radiação e os materiais radioativos podem ter 
um impacto psicológico significativo na população exposta e podem negar o uso de instalações e áreas 
com custos económicos elevados e dificultar a resposta de emergência. O ingrediente principal numa 
arma radiológica é um material radioativo.  

2.7.2 Fontes de Materiais Radioativos 
As fontes de radiação são utilizadas em todo o mundo para uma grande variedade de fins pacíficos na 
indústria, na medicina, na investigação e até na educação. Muitas delas estão na forma de fontes 
seladas com materiais radioativos selados dentro de uma cápsula ou invólucro. Embora sejam 
utilizados dezenas de radionuclídeos, apenas um pequeno número está em quantidades concentradas 
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ou suficientemente disponível para ser potencialmente utilizado em armas radiológicas. 
 
A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA/IAEA) desenvolveu um documento técnico 
categorizando as fontes radioativas com base nos seu potencial de causar danos à saúde humana.65 
Em particular, as práticas comuns que usam fontes radioativas são atribuídas a uma das cinco 
categorias, com a Categoria 1 que utiliza fontes que apresentam o potencial mais elevado para causar 
danos à saúde humana e a Categoria 5 que apresenta o menor risco, resumidas como mostrado na 
Tabela 2. Esta tabela fornece uma boa indicação, em particular nas categorias de um a três, das fontes 
potenciais de materiais radioativos que podem ser utilizados numa AR. Os isótopos de particular 
interesse para uso em AR estão listados no Anexo III na Posição 28.44 do SH. 
 
 
Tabela 2 

Categoria Práticas Comuns 

1 Geradores termoelétricos de radioisótopos (RTG) 
Irradiadores 
Teleterapia 

2 Radiografia industrial com raios gama (gamagrafia) 
Braquiterapia de alta/média taxa de dose 

3 Medidores industriais 
Medidores por diagrafia 

4 Braquiterapia de baixa taxa de dose (exceto placas oftálmicas e fontes de implantes 
permanentes) 
Medidores de espessura/nível de enchimento 
Medidores portáteis (por exemplo, medidores de humidade/densidade) 
Densitómetros ósseos 
Eliminadores de eletricidade estática 

5 Placas oftálmica de braquiterapia de baixa taxa de dose e fontes de implantes 
permanentes 
Dispositivos de fluorescência de raios X 
Dispositivos de captura de eletrões 
Espetrometria Mössbauer 
Tomografia por Emissão de Positrões (PET)  

 

2.7.3 Mecanismos de lançamento 
Os dispositivos de dispersão radiológica (DDR) explosivos (ou bombas sujas) usam a força explosiva de 
detonação para disseminar o material radioativo. O material radioativo também pode ser disseminado 
em pó ou em formas aerossolizadas, potencialmente por pulverizadores de aeronaves ou mesmo 
manualmente.  
 
Um dispositivo de exposição radiológica pode simplesmente ser colocado numa área densamente 
povoada onde as pessoas que se aproximarem do dispositivo ficariam expostas às radiações.  

2.8 Desenvolvimento de Armas Nucleares e Bens Estratégicos Relacionados 

2.8.1 Introdução 
As armas nucleares (AN) são concebidas para causar destruição em massa através da libertação 
explosiva de energia nuclear. As armas nucleares, mesmo as armas termonucleares avançadas, 
dependem de materiais cindíveis, que por sua vez depende de materiais cindíveis como o urânio (U) 
235 ou o plutónio (Pu) 239. Um programa de armas nucleares compreende a produção de material 
cindível e subsequente criação de uma arma nuclear utilizando esse material (armamentização). Além 

                                                      
65 AIEA TecDoc 1344, http://hps.org/documents/IAEATecDoc1344.pdf 
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disso, para armas sofisticadas são necessários testes extensivos.  
 
Figura 5 ilustra o processo de desenvolvimento de armas nucleares, começando com a mineração do 
urânio e terminando com uma arma nuclear e os seus vetores. São mostrados dois caminhos 
fundamentais, um para a produção de urânio altamente enriquecido (highly-enriched uranium - HEU) e 
outro para a produção de plutónio. 
 

 
Figura 5 - Processo de Desenvolvimento de Armas Nucleares 

2.8.2 Produção de Urânio 
A produção de HEU66 começa com a mineração de minério de urânio. Este urânio natural compreende 
principalmente U-238, juntamente com uma pequena percentagem (~0,7%) do isótopo cindível U-235. 
O minério é então triturado, normalmente na mina de urânio ou nas proximidades desta, para reduzir o 
volume. O produto da trituração do urânio é designado por concentrado de minério de urânio (UOC-
uranium ore concentrate) ou “yellow cake”.  
 
O concentrado de minério de urânio triturado é então enviado para uma instalação de conversão onde é 
quimicamente convertido numa forma química de urânio que pode ser enriquecida. Normalmente esta 
forma é o hexafluoreto de urânio (UF6) mas, dependendo do processo de enriquecimento a ser 
utilizado, são possíveis outras formas. 
 
O produto proveniente da fábrica de conversão de urânio é então enviado para instalações de 
enriquecimento onde é aumentada a concentração de U-235. O enriquecimento de urânio é uma das 
etapas mais desafiadoras do ciclo do combustível nuclear e depende de muitos bens estratégicos. Por 

                                                      
66 Esta secção descreve a produção de urânio enriquecido em U-235, mas também é possível a 
produção de U-233, começando pelo tório num processo muito semelhante ao processo de produção 
de Pu-239 em reatores nucleares.  
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exemplo, o processo de enriquecimento de urânio por centrifugação a gás, que é o processo mais 
utilizado atualmente, depende de um tubo de rotor giratório de alta velocidade para produzir as grandes 
forças centrífugas necessárias para separar U-235 e U-238. Estes tubos requerem materiais especiais 
que sejam leves, fortes e resistentes à corrosão (tais como ligas de alumínio, aço martensítico ou fibra 
de carbono) e equipamentos especiais de fabricação (tais como máquinas para bobinar filamentos e 
máquinas de enformação contínua) e equipamentos estabilizadores de alta precisão. O funcionamento 
de uma instalação de centrifugação a gás composta por milhares de centrífugadoras a gás requer 
fontes de alimentação especiais (conhecidas como conversores de frequência), bem como 
equipamentos de vácuo e sistemas de controlo de processo compatíveis com UF6 altamente corrosivo 
(como transdutores de pressão e espetrómetros de massa). 
 
Para ser utilizado num programa de armas nucleares, o urânio seria normalmente enriquecido a cerca 
de 90% em U-235. Além disso, outro processo de conversão seria provavelmente utilizado para 
converter o UF6 enriquecido numa forma metálica.  

2.8.3 Produção de Plutónio 
Enquanto muitos reatores nucleares comerciais no mundo usam urânio ligeiramente enriquecido 
(normalmente U-235 entre 2% e 5%), os programas de armas nucleares provavelmente usariam urânio 
natural (não enriquecido) em reatores especiais de água pesada ou grafite. Como resultado, o 
concentrado de minério de urânio moído não precisaria de ser enriquecido. Em vez disso, seria 
convertido e fabricado diretamente em forma metálica ou de óxido para ser destinado a um reator 
nuclear como combustível ou material alvo. No reator as reações nucleares transformam o U-238 em 
Pu-239, que pode ser utilizado em armas nucleares.  
 
O combustível irradiado é então removido do reator e levado para instalações de reprocessamento, 
onde o material cindível pode ser separado dos resíduos nucleares e outros materiais indesejáveis. 
Como os resíduos nucleares são altamente radioativos, as instalações de reprocessamento adotam 
uma extensa proteção contra a radiação e equipamentos projetados para trabalhar em “células 
quentes”, tais como manipuladores operados por comando a distância, janelas com proteção contra 
radiação e câmaras resistentes à radiação.  
 
Tal como no caso do urânio, o material cindível é normalmente convertido em forma metálica para um 
programa de armas nucleares.  

2.8.4 Armamentização e testes 
Produzir uma arma nuclear a partir de materiais nucleares utilizáveis em armas (por exemplo, U-235, 
Pu-239 ou U-233) requer uma grande quantidade de materiais, equipamentos e tecnologia estratégicas 
adicionais. O processo de armamentização consiste no fabrico de componentes de armas nucleares 
(utilizando equipamentos como fornos de indução a vácuo, máquinas-ferramentas altamente precisas e 
prensas isostáticas, bem como materiais especiais como berílio e tungsténio) e no desenvolvimento do 
sistema de detonação (utilizando componentes eletrónicos especiais como condensadores de descarga 
de impulsos, interruptores de alta velocidade e detonadores, bem como materiais altamente explosivos 
especialmente formulados). Os testes utilizam elementos estratégicos adicionais, tais como câmaras de 
alta velocidade, equipamentos de raios X e outros instrumentos especializados.  

2.9 Desenvolvimento de Vetores de Lançamento e Bens Estratégicos 
Relacionados 

2.9.1 Introdução 
Os mísseis são meios muito eficazes para libertar armas químicas, biológicas, nucleares, radiológicas, 
ou outras armas sobre um alvo. Mísseis completos são obviamente estratégicos, mas também o são os 
subsistemas do míssil, componentes, materiais e equipamentos necessários para o seu 
desenvolvimento, produção e testes. Os mísseis são definidos, em sentido lato, como veículos aéreos, 
não tripulados e autopropulsionados para a entrega de uma carga útil. Esta definição abrange não só os 
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mísseis balísticos mas também mísseis de cruzeiro e veículos aéreos não tripulados (VANT/drones).  
Os VANT ou drones têm proliferado significativamente nos últimos anos, progredindo das origens 
militares para aplicações policiais e, cada vez mais, também para aplicações comerciais.  
 
A figure 6 ilustra um programa de desenvolvimento de vetores de lançamento que é um processo de 
integração do desenvolvimento e teste de vários subsistemas chave. 

 
A figure 6 – Desenvolvimento de Vetores de lançamento 

2.9.2 Propulsão 
Para impulsionar um míssil, os produtos químicos combustíveis e oxidantes são misturados e 
queimados e os gases quentes produzidos através desta reação são direcionados de modo a produzir 
impulso. Os sistemas de propulsão para mísseis dividem-se em duas categorias gerais, dependendo do 
uso de propelentes sólidos ou líquidos. Os propelentes líquidos são relativamente simples, embora 
altamente inflamáveis e corrosivos, mas a formulação e o fabrico dos propelentes sólidos são muito 
complexos, exigindo muitos produtos químicos propulsores (não apenas combustível e oxidante, mas 
também ligantes, plastificantes, estabilizadores e outros aditivos) e misturadores e extrusoras especiais. 
 
Mísseis de cruzeiro e VANT utilizam sistemas de propulsão como motores turbofan e turbojato 
semelhantes aos utilizados em aviões tripulados.  

2.9.3 Estrutura 
Os componentes estruturais mantêm o sistema de mísseis unido. Os três componentes estruturais 
principais de um míssil são o corpo ou fuselagem, o cone ou ogiva e a saída ou tubeiras de escape. 
Estes componentes requerem normalmente materiais de elevada resistência, baixo peso e 
propriedades térmicas estáveis. Muitos destes materiais também são utilizados na indústria 
aeroespacial comercial. As carcaças do motor e as tubeiras devem suportar temperaturas e pressões 
elevadas, choques térmicos e gases de escape corrosivos. Os veículos de reentrada, que protegem a 
carga útil do míssil durante a reentrada atmosférica, sofrem temperaturas muito elevadas e 
normalmente requerem materiais isolantes e escudos térmicos, que podem ser ablativos, ou seja, 
projetados para queimar ou vaporizar durante a reentrada.  
 
Os principais materiais incluem compósitos reforçados com fibra de carbono, grafites de grão fino, 
tungsténio e aço martensítico. Importantes equipamentos de produção incluem máquinas para bobinar 
filamentos (para o fabrico de estruturas compositas) e prensas isostáticas (para a metalurgia dos pós e 
para reduzir a porosidade dos metais e aumentar a densidade de muitas cerâmicas).  
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2.9.4 Orientação 
Orientação, navegação e controlo constituem os sistemas que controlam o movimento do míssil para 
mantê-lo no rumo do seu alvo. Isto requer a determinação do percurso desejado (a trajetória), a 
localização e a velocidade real do veículo e as correções da trajetória necessárias. Também inclui os 
sistemas que fornecem e controlam os mecanismos de orientação necessários para que um míssil 
alcance um voo estável e execute manobras. Orientação, navegação e controlo requerem a 
combinação de sensores como acelerómetros e giroscópios, hardware e software de mapeamento 
terrestre ou estelar, recetores de sistemas de navegação por satélite, computadores de voo, sistemas 
de navegação inercial e sistemas de controlo de atitude como sistemas de controlo do vetor de impulso 
e atuadores para superfícies de controlo de voo. 

2.9.5 Ensaios e testes 
Em todas as fases de desenvolvimento e produção de mísseis são necessários ensaios. São realizados 
testes e ensaios a nível de componentes antes da montagem e a nível de subsistemas antes dos testes 
em voo. Os principais equipamentos utilizados nos testes de componentes e subsistemas de 
navegação incluem tabelas de taxas, centrífugas, tabelas de teste de vibração e câmaras de ambiente 
controlado. Para os ensaios dos sistemas de propulsão são utilizados bancos de ensaio de motores e 
sistemas de raios X. Os testes de lançamento e voo utilizam sistemas de telemetria e telecontrolo, 
sistemas de radar, teodolitos e muitos outros instrumentos especializados. 

2.9.6 Instalação e Lançamento 
O lançamento de um míssil é uma atividade muito complexa e requer equipamento especial. São 
utilizados veículos especializados para transportar e erguer o míssil, e também para abastecer mísseis 
movidos a combustível líquido. São geralmente utilizados radares para efetuar o seguimento do voo do 
míssil, bem como instrumentos especiais, por exemplo gravímetros que são utilizados para preparar o 
lançamento.  
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Anexo III - Exemplos de Bens Estratégicos Selecionados 
Um dos principais resultados identificados na primeira Conferência da OMA sobre a Implementação de 
Controlos do Comércio Estratégico (ESTC - Strategic Trade Controls Enforcement), em novembro de 
2012, envolveu aumento da conscientização e formação: “Existe uma grande variedade de material, 
peças e equipamentos de dupla utilização; estes bens são tecnicamente complexos, portanto o 
reconhecimento destes bens pelas autoridades responsáveis pela aplicação da lei continua a ser um 
desafio. Os participantes convidaram a OMA a explorar a possibilidade de definir um programa 
especializado para dotar as alfândegas e as agências fronteiriças de uma maior e mais sustentável 
capacidade para prevenir, detetar e lidar com o tráfico transfronteiriço de produtos QBRN (Químicos, 
Biológicos, Radioativos e Nucleares) e de dupla utilização estratégica”67 Entre os resultados 
identificados no Resumo do Presidente estava a seguinte declaração sobre o Sistema Harmonizado: 
 
Uso estratégico/funcionalidade do Sistema Harmonizado (SH) da OMA: Muitos relatores 
reconheceram a funcionalidade e o potencial do SH como sendo extremamente importante. Embora o 
SH tenha um forte foco na garantia de receitas, o seu significado internacional foi destacado como 
descritor global reconhecido do comércio em mais de 200 países. Para manter o SH num mundo 
emergente de novas ameaças, este precisará ser aperfeiçoado de modo a permitir que produza 
melhores resultados estratégicos em áreas como a segurança e proteção, seja através de mudanças no 
próprio SH, seja através do desenvolvimento de novas ferramentas que possam ser complementares ao 
SH para possibilitar estes resultados. Muitos relatores fizeram notar que embora o SH forneça 
descritores de produtos a nível de entidade, estes são muitas vezes demasiado genéricos para permitir 
que os funcionários da linha de frente, parceiros comerciais e organizações governamentais o utilizem 
para identificar eficazmente mercadorias estratégicas. Vários relatores pertencentes a agências e 
grupos políticos com conhecimentos específicos nesta disciplina declararam a sua vontade de apoiar a 
OMA neste trabalho. 
 
Os serviços aduaneiros em todo o mundo confiam naturalmente no SH não só para classificar as 
mercadorias comercializadas, mas também para identificá-las, incluindo produtos sujeitos a controlos do 
comércio estratégico. Os sistemas de targeting concebidos para a seleção de remessas para escrutínio, 
inspeção e, potencialmente, para ações de fiscalização dependem do SH para a identificação de 
mercadorias estratégicas no comércio. No entanto, uma vez que o SH baseia-se no estado de 
processamento ou no valor acrescentado, os bens estratégicos são identificados pela sua utilização e 
especificações técnicas, por isso os esforços para ligar o SH às listas estratégicas de controlo de 
mercadorias não têm sido completamente bem sucedidos. No entanto, muitas administrações 
desenvolveram “Tabelas de correspondência” relacionando o SH com as listas nacionais de controlo. 
As estratégias para melhorar a utilidade do SH para fins de controlos do comércio estratégico estão sob 
investigação ativa e contínua como parte do processo contínuo da OMA de atualização do SH de cinco 
em cinco anos,  
 
Neste68 anexo estão descritos os produtos estratégicos dos capítulos relevantes do Sistema 
Harmonizado69 (SH). Cada entrada fornece uma visão geral das mercadorias de interesse estratégico, 

                                                      
67 "A Summary Report of Strategic Trade Controls Enforcement Conference» (Relatório-síntese da 
Conferência sobre a Implementação de Controlos do Comércio Estratégico), Anexo II do 
Doc.EC0320E1 
68 Este anexo tenta identificar os capítulos do SH que potencialmente abrangem produtos estratégicos. 
Não é uma lista completa, exaustiva ou oficial de bens estratégicos. Deve ser visto como um guia 
indicativo e como um documento em evolução que responde às necessidades dos Membros da OMA. 
Os Membros da OMA preocupados com produtos estratégicos que não tenham perfil aqui descrito são 
incentivados a contactar a Secretaria de modo a que estes itens possam ser acrescentados. 
69 As referências aos capítulos, cabeçalhos e sub-cabeçalhos da Nomenclatura do SH são para fins 
indicativos e não representam decisões oficiais de classificação pelo Comité do SH ou o parecer do 
Secretariado da OMA sobre a forma como as mercadorias específicas devem ser classificadas. A 
intenção é identificar bens estratégicos abrangidos por vários códigos do SH, e não identificar todos os 
códigos SH possíveis para estes bens. 
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informações sobre remessas típicas destas mercadorias, características distintivas da mercadoria em 
relação à sua categoria no SH, úteis para identificar remessas de interesse, e notas (quando relevantes) 
relativas à apreensão e disposição da mercadoria apreendida. Não tenta captar a complexidade técnica 
das listas multilaterais ou comunitárias de controlo de exportação; em todos os casos, a Alfândega é 
encaminhada para as respetivas autoridades de concessão de licenças ou autorizações para as 
determinações de controlo baseadas em leis e regulamentos nacionais. 
 
 

2.10 Capítulo 26 do SH (Minério) 

26.12 Minérios de urânio ou de tório e seus concentrados 

 
Figura 7 Concentrado de Urânio 

Introdução: 

 Os minérios de urânio e tório contêm materiais dos quais deriva o material fissionável específico 
(ver 28.44). 

 Os minérios não satisfazem as definições da AIEA ou do NSG de “material nuclear” ou “material 
de origem” porque as definições exigem que o material de origem esteja na forma de metal, 
liga, composto químico ou concentrado. O concentrado de urânio70 (UOC) no entanto cumpre 
estas definições. 

 
Remessas: 

 Não é comum os minérios de urânio ou de tório serem enviados através de fronteiras 
internacionais ou percorrerem distâncias significativas. É muito mais comum que sejam moídos 
e concentrados na mina ou na proximidade dela e depois enviados como concentrados de 
minério. 

 O concentrado do urânio é normalmente transportado em tambores de aço de 200 litros que 
pesam aproximadamente 400 quilos.  

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Os principais minerais de urânio são a autunite, branerite, carnotite, cofinite, davidite, 
parsonsite, pitchblenda, torbernite (ou calcolite), tiuiamunite, uraninite, uranófano e 
uranotorianite. 

 Os principais minérios de tório são monazite e torite. 

 O concentrado de urânio é conhecido também como yellow cake. 

                                                      
70 Quando obtido por processos não normais na indústria metalúrgica, o concentrado de urânio é 
classificado sob o cabeçalho 28.44. 
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Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

2.11 Capítulos 28-36 do SH (Materiais especiais) 

28-29 Produtos Químicos Estratégicos 

 
Figura 8 Vários produtos químicos acondicionados para envio 

Introdução: 

 Muitos produtos químicos são considerados estratégicos. As principais categorias de produtos 
químicos estratégicos incluem: 

o Produtos químicos precursores - ingredientes a partir dos quais outros produtos 
químicos de valor estratégico podem ser sintetizados, tais como agentes de armas 
químicas (AQ), explosivos e narcóticos. A definição “produtos químicos precursores” 
abrange centenas de produtos químicos específicos. 

 Os precursores de armas químicas são identificados nas listas de controlo do 
Grupo Austrália e nas Agendas da Convenção para a Proibição de Armas 
Químicas (CWC).  

 Compostos e precursores explosivos. Ver também 36.02 Explosivos. 
 Os precursores de drogas são identificados pela Convenção das Nações 

Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas. 
o Agentes de Armas Químicas são identificados nas Agendas da CWC e na Lista de 

Munições do Acordo de Wassenaar.  
o Os produtos químicos propelentes para mísseis incluem combustíveis, oxidantes e 

aditivos (como ligantes, plastificantes, estabilizantes e modificadores de taxa de 
queima). Estes são identificados pelo Regime de Controlo da Tecnologia de Mísseis 
(MTCR). Note-se que os pós propelentes são classificados no Capítulo 36 do SH. 

 A grande maioria destes produtos químicos tem aplicações industriais. Alguns são amplamente 
comercializados em grandes volumes, enquanto outros são produtos químicos especializados 
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ou de pesquisa, enviados em pequenas quantidades e que têm nichos de mercado.  
 
Remessas:  

 Muitos produtos químicos são perigosos, e são embalados em conformidade. As 
Recomendações do Comité de Peritos da ONU, publicadas nas Recomendações da ONU sobre 
o Transporte de Mercadorias Perigosas, Regulamentos Tipo, também conhecidos como 
"Orange Book",71 fornecem a base para todos os regulamentos nacionais e internacionais para 
o transporte seguro de mercadorias perigosas.  

 As embalagens químicas típicas incluem tambores, barris, bidões, caixas, sacos, recipientes a 
granel e grandes transportadores. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Em geral, os produtos químicos não podem ser identificados pela aparência, pois a maioria são 
pós brancos, líquidos incolores ou gases. As marcações e etiquetas dos recipientes são 
essenciais para identificar as remessas de produtos químicos. 

 Os produtos químicos incluídos nas listas pela Convenção para a Proibição de Armas Químicas 
e pelo Grupo Austrália estão listados por número de SH no Anexo VI.  

 Etiquetas72: 
o Os nomes químicos são por vezes muito complexos. Além disso, os produtos químicos 

podem ter muitos nomes químicos sinónimos. 
o Os Números ONU são números de 4 dígitos utilizados para produtos químicos 

perigosos.  
 Nem sempre são exclusivos de um determinado produto químico, mas podem 

ser úteis para a identificação.  
 Os números ONU são normalmente encontrados em embalagens externas e 

devem constar das Declarações de Embarque de Mercadorias Perigosas, 
juntamente com um pictograma em forma de losango (sinalização de perigo) e 
a designação oficial de transporte.  

 Os números ONU associados a bens estratégicos são listados para uma mais 
fácil referência no Anexo VII. 

o Os Números CAS são números de registo do Chemical Abstracts Service. Fornecem 
um identificador numérico único para cada produto químico registado sendo que muitos 
milhões de produtos químicos já foram registados.  

 Os números CAS têm a forma (NNNNN)NN-NN-N, onde N é um dígito de 0-9. 
O número CAS é agrupado em três partes, sendo a primeira parte composta 
por 2 ou mais dígitos, a segunda parte composta por dois dígitos e a última 
parte por um único dígito de verificação, utilizado para garantir a legitimidade do 
número CAS.  

 Os números CAS são normalmente encontrados em embalagens e rótulos e 
etiquetas internas e na documentação de acompanhamento, como as Fichas 
de Dados de Segurança (FDS) 

o As substâncias químicas específicas consideradas estratégicas são demasiadas para 
que possam ser listar todas aqui. Muitos produtos químicos estratégicos estão listados 
pelo número CAS no Anexo V.  

 Amostragem 
o A identificação definitiva dos produtos químicos pode exigir o uso de um kit de teste de 

campo ou o envio de uma amostra para um laboratório. Os produtos químicos podem 
ser extremamente perigosos. Ver Saúde e Segurança do Inspetor (Secção 2.3.3) 

 
Apreensão e Disposição dos bens apreendidos: 

 Tendo em conta a vasta gama de produtos químicos estratégicos, será necessário um 

                                                      
71 http://www.unece.org/trans/danger/danger.html 
72 Em 2003, as Nações Unidas adotaram o Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e 
Rotulagem de Produtos Químicos (GHS). 
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reachback para a determinação. O ideal é estar preparado para fornecer um número CAS e a 
FDS ao pessoal de reachback. 

 Muitos produtos químicos estratégicos representam perigos significativos devido à toxicidade, 
corrosividade, inflamabilidade, etc. Ver Saúde e Segurança do Inspetor (Secção 2.3.3). 

28.44 Matérias radioativas 

 
Figura 9 Matérias radioativas. Embalagens de “Tipo A” (esquerda) e uma fonte selada (direita) 

Introdução: 

 Nem todos os materiais radioativos são considerados bens estratégicos, e existem milhões de 
remessas lícitas de matérias radioativas todos os anos.  

 Os materiais radioativos são normalmente agrupadas em quatro categorias: 
o Material radioativo natural (por exemplo, cerâmica, azulejos, fertilizantes e materiais 

de construção, como granito e mármore) 
o Isótopos industriais (fontes de alta atividade tipicamente utilizadas em diagrafia, 

radiografia, esterilização, irradiação de alimentos e fontes de calor) 
o Isótopos médicos (normalmente utilizados no tratamento do cancro (injeção ou 

teleterapia) 
o Materiais nucleares especiais (que assumem muitas formas distintas ao longo do 

ciclo do combustível nuclear, incluindo U-F6, conjuntos de combustível de reatores 
nucleares, combustível utilizado em reatores nucleares e resíduos de elevado nível de 
radioatividade) 

 Certos materiais radioativos são identificados no âmbito dos perigos de proliferação nuclear, 
saúde e segurança. 

o O tráfico ilícito de materiais nucleares ameaça a segurança global. 
 Os esquemas de contrabando prevalecem no mercado negro nuclear; o 

número de contrabandistas que afirmam possuir urânio ou plutónio utilizáveis 
em armas é frequentemente impreciso. 

o Alguns isótopos industriais e médicos de alta atividade podem ser utilizados em armas 
radiológicas. 

o Materiais radioativos industriais e médicos excluídos do controlo regulador podem ter 
sérias consequências para a saúde e a segurança do público. Por exemplo, os 
depósitos de sucatas podem conter materiais radioativos eliminados de forma 
inadequada. A maioria dos alarmes de radiação é causada por sucatas metálicas 
contaminadas, o que coloca sérias preocupações de saúde pública e segurança, mas 
não é “estratégico” em termos de STCE. 
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Remessas: 

 Norma de Segurança SSR-6 da AIEA, Regulamento para o transporte seguro de materiais 
radioativos (edição 2018), é o padrão internacional para o transporte seguro de materiais 
radioativos73 

 Aproximadamente 20 milhões de embalagens de todas as formas e tamanhos com materiais 
radioativos são transportadas anualmente em todo o mundo. 

  As embalagens para a expedição de materiais radioativos do “Tipo A” são utilizadas para 
quantidades moderadas 

o Concebidas para resistir às condições normais de transporte 
o Devem ser acompanhadas por um documento de transporte de mercadorias perigosas. 

 As embalagens para a expedição de materiais radioativos do “Tipo B” são utilizadas para o 
transporte de grandes quantidades  

o Concebidas para resistir a condições de transporte com potencial de acidente.  
o Pode variar desde um tambor de metal até contentores enormes para transporte 

blindado. 
o Devem ser acompanhadas por um 

documento de transporte de 
mercadorias perigosas. 

  “Pacotes isentos” 
o Para quantidades muito pequenas 

de materiais radioativos, não é 
necessária nenhuma embalagem 
especial além de um recipiente forte 
e hermético projetado para resistir 
ao manuseio de rotina. Podem não 
estar obviamente marcados com as 
palavras “materiais radioativos”. 

 Rotulagem 
o As embalagens de Tipo A devem ser 

rotuladas com o n.º ONU 2915 e 
Classe de Perigo número 7  

o Os rótulos de aviso “Radioativo” são 
utilizados nas embalagens de Tipo A 
e de Tipo B. Os rótulos devem ser 
colocados em dois lados opostos. 

o O conteúdo (designação oficial de 
transporte) e a atividade (em 
Becquerel, Bq) do pacote devem ser 
marcados nos espaços fornecidos. 

o O Índice de Transporte indica a taxa de dose a 1 metro da superfície do pacote. 
o Três rótulos diferentes (Figura 10) denotam diferentes taxas de dose 

 Rótulo/Categoria I (branco) para Índice de Transporte 0 
 Rótulo/Categoria II (amarelo) para Índice de Transporte de 0,1 a 1 
 Rótulo/Categoria III (amarelo) para o Índice de Transportes >1 a 10 

 As expedições ilícitas de materiais radioativos podem não obedecer aos requisitos 
normalizados de rotulagem e embalagem. A identificação destas remessas de materiais 
radioativos não marcados pode depender de meios técnicos de deteção e identificação. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Os materiais radioativos de interesse estratégico incluem: 
o Materiais cindíveis que podem ser utilizados em armas nucleares 

 Neptúnio (Np) 237 

                                                      
73 https://www.iaea.org/publications/12288/regulations-for-the-safe-transport-of-radioactive-material 

Figura 10Rótulos para materiais radioativos 

https://www.iaea.org/publications/12288/regulations-for-the-safe-transport-of-radioactive-material


65 
 

 Plutónio (Pu) 239 
 Urânio (U) 233 
 Urânio (U) 235 

o Materiais de interesse para uso em armas radiológicas  
 Amerício (Am) 241 
 Califórnio (Cf) 252 
 Césio (Cs) 137 
 Cobalto (Co) 60 
 Iodo (I) 131 
 Irídio (Ir) 192 
 Plutónio (Pu) 238 
 Polónio (Po) 210 
 Rádio (Ra) 226 
 Estrôncio (Sr) 90 

o Radionuclídeos emissores alfa que podem ser utilizados em iniciadores de armas 
nucleares: 

 Actínio (Ac) 225 ou 227  
 Califórnio (Cf) 253 
 Cúrio (Cm) 240, 241, 242, 243, ou 244  
 Einstéinio (Es) 253 ou 254  
 Gadolínio (Gd)148  
 Plutónio (Pu) 236 ou 238 
 Polónio (Po) 208, 209, ou 210  
 Rádio (Ra) 223 ou 226 
 Tório (Th) 227 ou 228  
 Urânio (U) 230 ou 232 

o Trítio, um isótopo radioativo de hidrogénio, que pode ser utilizado como combustível 
para reações termonucleares de fusão. 

 A posição 2844.20 do SH é exclusiva do urânio enriquecido em U-235 e do plutónio, que são 
sempre considerados estratégicos. 

 O N.º ONU 2977 é único para UF6 enriquecido em U-235, o que é sempre considerado 
estratégico. 

 Os instrumentos de deteção e identificação de radiação vêm numa variedade de fatores de 
forma para responder a diferentes necessidades operacionais. 

o Equipamento Fixo de Deteção de Radiação 
 Os monitores do pórtico para deteção de radiação  (RPM - radiation portal 

monitors) são geralmente instalados em postos de controlo fronteiriços, 
aeroportos e portos marítimos para permitir a deteção de radiações neutrónicas 
e de raios gama de forma a minimizar as interrupções nas operações.  
Normalmente, o RPM é instalado de forma permanente, integrado na 
infraestrutura do local, e está ligado em rede para comunicar com a estrutura 
central de modo a facilitar os requisitos de suporte do funcionário de primeira 
linha.  

 O RPM é baseado em tecnologias de deteção passiva da radiação e pode 
operar sem vigilância alertando o funcionário de primeira linha quando é 
medida uma radiação elevada no fluxo de carga e passageiros.  Uma pequena 
parte dos RPM instalados globalmente integra tanto a capacidade de deteção 
como de identificação.  Estes RPM têm sido considerados mais práticos 
quando utilizados apenas na inspeção secundária em resposta a um alarme 
primário.   

o Equipamento Móvel de Deteção de Radiação 
 Foram desenvolvidos sistemas montados em veículos para uma variedade de 

aplicações de segurança nuclear.  As autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei utilizam carrinhas equipadas com equipamentos de deteção para 
operações tanto no interior como nas “fronteiras verdes” de um país.  Sistemas 
de veículos concebidos tanto com capacidades de deteção de radiação como 
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de identificação de isótopos são utilizados para operações de busca e 
levantamento, incluindo a segurança associada a grandes eventos públicos.  
Por fim, existem carrinhas equipadas com capacidades de medição de radiação 
de qualidade laboratorial, utilizadas por peritos técnicos em resposta a alarmes 
de deteção de radiação primária em locais remotos, tais como os postos de 
fronteira terrestres. 

 Foram desenvolvidas plataformas especializadas para enfrentar o desafio de 
efetuar a verificação dos contentores transbordados nos principais portos 
marítimos. Um porta-contentores com tecnologias integradas de deteção e 
identificação permite a verificação com scanner de filas de contentores 
empilhados.  De forma semelhante, outra plataforma móvel é conduzida através 
do porto e estrategicamente posicionada para maximizar a verificação com o 
scanner.  Isto permite a digitalização à medida que os contentores são 
descarregados de um navio. 

o Detetores Portáteis 
 Os detetores de radiação portáteis podem ser agrupados em três tipos: o 

dosímetro individual (PRD - personal radiation detector), o monitor de radiação 
de mão e o dispositivos para a identificação de radioisótopos (normalmente 
conhecidos por RIID - radioactive isotope identification device).  Cada um é 
concebido com diferentes sensibilidades e capacidades de discriminação 
isotópica para funções de inspeção específicas.   

 O dosímetro individual é concebido principalmente como uma ferramenta de 
saúde e segurança para o funcionário de primeira linha.  Também pode ser 
eficaz na deteção da presença de fontes de radiação em veículos e multidões 
de pessoas e no estabelecimento de um perímetro de segurança em torno de 
fontes emissoras de radiação gama.  O dosímetro individual não é uma 
ferramenta viável para a verificação de contentores de carga.  

 O monitor de radiação de mão é mais adequado para inspecionar veículos e 
contentores de transporte.  Pode ser utilizado como uma ferramenta 
independente e é melhor utilizado na resposta a alarmes dos pórticos de 
radiação fixos para localizar fontes emissoras de radiação gama e neutrões.  

 O RIID fornece discriminação de fontes emissoras de radiação gama.   Foi 
concebido para identificar material nuclear especial e isótopos industriais e 
médicos comuns. A tecnologia RIID está disponível tanto em formato de 
dosímetro individual como em formato de monitor de radiação.  O desempenho 
da identificação RIID depende muito do tipo e tamanho do material detetor.  

 O equipamento típico de deteção de radiação portátil (mochila) oferece uma 
funcionalidade semelhante à de mão com maior sensibilidade e operabilidade 
prolongada, em sintonia com os requisitos da lei e de outras aplicações 
interiores. 

 Os alarmes de instrumentos podem ser de três tipos principais:  
o Alarme real, devido à radiação elevada de um produto ou material fonte que está 

excluído do controlo regulador. 
o Alarme inocente, devido a radiação elevada de material que NÃO está excluído do 

controlo regulador. A grande maioria dos alarmes de instrumentos nas fronteiras e 
portos são alarmes inocentes devido a materiais radioativos naturais (NORM). 

o Falso alarme, devido a falha do equipamento e não a uma subida real do nível de 
radiação. 

 O uso de equipamento de deteção de radiação requer formação, manutenção e gestão 
especializada. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 No caso de um incidente que envolve tráfico ilícito de materiais nucleares ou radioativos, deve 
ser observado o regime probatório. Qualquer especialista destacado deve ter formação em 
gestão de locais de crime e norma de admissibilidade das provas. 
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 A AIEA mantém uma base de dados74 de incidentes de tráfico ilícito e outras atividades e 
eventos não autorizados com envolvimento de material nuclear e outros materiais radioativos 
excluídos do controlo regulador. 

 As Recomendações de Segurança Nuclear da AIEA sobre Material Nuclear e Outros Materiais 
Radioativos excluídos do controlo regulador (NSS-15) fornecem orientações aos Estados sobre 
estratégias para dissuadir, detetar e responder a atos criminosos ou não autorizados. Inclui 
recomendações para medidas preventivas, deteção e avaliação de alarmes e avisos, e para 
uma resposta graduada. As ações recomendadas abrangem a confirmação de uma ameaça 
credível, avaliação e interdição, e resposta a um evento de segurança nuclear. Além disso, a 
AIEA fornece um Guia de Implementação75 (NSS-21) para fornecer orientações aos Estados 
membros para o desenvolvimento ou a melhoria dos sistemas de segurança nuclear e medidas 
para a deteção de atos criminosos ou não autorizados com implicações de segurança nuclear 
que envolvam material nuclear e outro material radioativo fora do controlo regulador. 

 Ver também Saúde e Segurança do Inspetor (Secção 2.3.3). 

2845.10 Água Pesada 

 
Figura 11 Água pesada em tambores de aço inoxidável 

Introdução: 

 Água pesada é água com uma proporção maior do que a normal do deutério do isótopo de 
hidrogénio. A água pesada é usada em certos tipos de reatores nucleares que são devidamente 
adaptados para a produção de plutónio. A água pesada é particularmente importante para a 
proliferação nuclear, pois pode permitir a um reator operar com urânio natural (em vez de urânio 
enriquecido). Por estas razões, a água pesada é considerada um bem estratégico e está listada 
na Trigger List dos NSG.  

 Também conhecida como óxido de deutério, D2O 
 
Remessas: 

 Normalmente acondicionada em tambores de aço inoxidável com volumes entre 150 e 200 
litros. 

o  O peso aproximado de 200 litros de tambor será de ~230 kg 

 Os tambores normalmente são colocados em paletes de madeira para que possam ser 
manobrados por um empilhador de garfos. 

 Rotulagem 
o CAS 7789-20-0 

                                                      
74 Base de Dados de Incidentes e Tráfico (ITDB - Incident and Trafficking Database) da AIEA 
75 “Sistemas e Medidas de Segurança Nuclear para a Deteção de 
Material Nuclear e Outro Material Radioativo excluídos do controlo regulador: Guia de Implementação", 
Segurança Nuclear da AIEA Série N.º 21 (NSS-21), 2013. 
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o CE 232-148-9 
o ONU: nenhuma (não perigosa) 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 A quantidade é um fator importante. As quantidades não industriais de água pesada (entre 
gramas a kg) são fornecidas rotineiramente por revendedores de especialidades químicas. Para 
a aplicação em reatores nucleares são necessárias dezenas de toneladas. Geralmente, 
quantidades abaixo de centenas de quilogramas não são consideradas estratégicas. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

2845.90 Outros isótopos [estáveis] 

Introdução: 

 A nota 6 do capítulo 28 do SH indica que o termo “isótopos” inclui elementos cuja composição 
isotópica natural foi modificada artificialmente, ou seja, elementos enriquecidos num isótopo 
específico. Alguns exemplos de tais materiais enriquecidos que são considerados estratégicos 
incluem: 

o Boro  enriquecido no isótopo Boro-10 (porque pode ser utilizado no controlo da taxa de 
reação em instalações nucleares) 

o Lítio enriquecido no isótopo Lítio-6 (porque pode ser utilizado para produzir trítio) 

 A nota 6 do capítulo 28 do SH indica também que o termo "isótopos" inclui outros nuclídeos 
individuais. Alguns nuclídeos individuais que são considerados estratégicos incluem: 

o Hélio-3 (porque pode ser utilizado para produzir trítio) 

 É importante referir que nenhum dos isótopos abrangidos por este cabeçalho é radioativo. 
 
Remessas: 

 Lítio: 
o O lítio metálico é geralmente enviado num lingote maciço fundido em ar seco para 

minimizar o risco de incêndio. Outras formas metálicas podem ser revestidas com óleo 
mineral pesado ou massa consistente. É depois normalmente colocado num recipiente 
de metal hermético e selado, não superior a 23 litros, e estes recipientes serão então 
colocados em tambores com sistemas de amortecimento para absorção de choques. 

o Muitos compostos de lítio requerem etiquetas de perigo especiais  
 “Perigoso Quando Molhado” 
 "Corrosivo" 
 “Oxidante” 
 O hidróxido de lítio requer uma etiqueta de expedição com a indicação de 

“Corrosivo” 
o A Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) proíbe o embarque e expedição 

de lítio metálico ou de hidreto de lítio em aeronaves de passageiros. Numa aeronave de 
carga pode ser transportado um máximo de 15 kg. No caso do hidróxido de lítio, é 
permitido um máximo de 15 kg em aviões de passageiros e de 50 kg em aviões de 
carga. 

 Boro: 
o Os produtos químicos boratados são expedidos em sacos de papel ou sacos de 

plástico em latas de metal, contentores de plástico ou tambores de maior dimensão. 

 Hélio-3 
o O hélio-3 é transportado como gás comprimido (ao contrário do hélio natural, que é 

frequentemente enviado como um líquido criogénico) em cilindros de aço forjado ou liga 
de alumínio a alta pressão. 

o Etiquetas: 
 “Gás não inflamável” 
 Classe de Perigo 2.2 
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Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Na posição 2845.90, as remessas de boro elementar (N.º CAS 7440-42-8), lítio (n.º ONU 1415, 
N.º CAS 7439-93-2), ou hélio podem ser estratégicas.  

 Não é esperado que boro e lítio não enriquecidos (que não são estratégicos) sejam enviados 
com este código de SH. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 O lítio em contacto com a água liberta gases inflamáveis que podem inflamar-se 
espontaneamente. Também causa queimaduras graves na pele e lesões oculares.  

 Ver Saúde e Segurança do Inspetor (Secção 2.3.3). 
 

30.02 Microrganismos e toxinas 

 
Figura 12 Embalagem para substâncias infeciosas de Categoria A da ONU  

Introdução: 

 Os agentes biológicos são microrganismos vivos estratégicos que são patogénicos para os 
seres humanos, animais ou plantas; têm poucas ou nenhumas contramedidas médicas 
conhecidas; podem ser produzidos e utilizados como armas biológicas. 

 Os agentes biológicos estão divididos em três classes: 
o Vírus 
o Bactérias 
o Fungos 

 As toxinas são substâncias químicas nocivas produzidas por organismos vivos. 
 
Remessas: 

 Os agentes biológicos podem ser enviados como sólidos, pós ou líquidos.  

 O envio lícito de agentes causadores de doenças requer documentação, rotulagem e 
embalagem especiais. 

o Tipicamente em embalagem tripla, com um contentor interno de teflon, plástico, vidro ou 
aço; um recipiente secundário rodeado por material absorvente; e um invólucro 
resistente ao choque e à quebra. 

o Substâncias Infeciosas de Categoria A, que afetam seres humanos (N.º ONU 2814) ou 
animais (N.º ONU 2900), Classe de Perigo 6 

 A quantidade máxima permitida de substâncias infeciosas de Categoria A por 
envio aéreo é de 4 litros ou 4 kg. A quantidade máxima permitida num avião de 
passageiros é de 50 ml ou 50 g. 
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 O contentor externo deve exibir o rótulo da substância infeciosa (Figura 13), a 
designação oficial de transporte, o número ONU e a quantidade. 

o Matéria Biológica da Categoria B, N.º ONU 3373 
 O contentor externo deve exibir as palavras “Matéria Biológica, Categoria B” 

com o número ONU. 
o Se embalado com gelo seco, também pode exibir o N.º ONU 1845 e etiqueta de classe 

de perigo 9. 
o O N.º ONU 3462 indica “toxinas extraídas de fontes vivas” e deve ter classe de perigo 

6.1.  

 
Figura 13 Rótulo de substância infeciosa 

Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Microrganismos estratégicos e toxinas são identificados nas listas de controlo do Grupo 
Austrália. 

 Alguns exemplos dignos de nota incluem: 
o Bactérias 

 Bacillus anthracis - Antraz 
 Yersinia pestis - Peste 
 Brucella - Brucelose 
 Coxiella burnetii - Febre Q 

o Vírus 
 Variola virus - Varíola 
 Virus Ébola - Ébola 
 Vírus da febre aftosa (FMD - Foot and Mouth Disease) 
 Vírus de gripe aviária (elevada patogenicidade) 

o Fungos 
 Ferrugem do colmo do trigo 
 Mancha parda em arroz 
 Mancha castanha em Arroz 

o Toxinas 
 Saxitoxina (N.º CAS 35523-89-8) 
 Ricina (N.º CAS 9009-86-3) 
 Toxina Botulínica (N.º CAS 93384-43-1) 
 Toxina T-2 (N.º CAS 21259-20-1) 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Os microrganismos podem ser perigosos e perecíveis. Ver Saúde e Segurança do Inspetor 
(Secção 2.3.3) 
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31.02 Fertilizantes, nitrogénio 

 
Figura 14 Fertilizantes nitrogenados preparados para expedição 

Introdução: 

 Alguns fertilizantes nitrogenados são importantes precursores de explosivos . 
 
Remessas: 

 Estas substâncias são normalmente enviadas em sacos de plástico. 
 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 O Programa Global Shield da OMA reconhece três fertilizantes nitrogenados como precursores 
de explosivos: 

o Nitrato de Amónio  (3102.30 do SH, N.º CAS 6484-52-2, N.º ONU 1942, 2067, 2017) 
o Sal duplo de nitrato de cálcio e amónio (3102.60 do SH, N.º CAS 15245-12-2) 
o Nitrato de Cálcio e Amónio (Fertilizante Nca Nca), que é uma mistura de nitrato de 

amónio e dolomite em pó (3102.90 do SH) 
 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Ver Saúde e Segurança do Inspetor (Secção 2.3.3). 

32.12 Pasta de Alumínio 

 
Figura 15- Pasta de alumínio 



72 
 

Introdução: 

 A pasta de alumínio consiste geralmente em partículas microscópicas de alumínio finamente 
dispersas em solvente orgânico ou em base aquosa. É amplamente utilizada em tintas, 
revestimentos e tintas de impressão. Consta como material precursor explosivo do Programa 
Global Shield.  

Remessas: 

 Embalada em tambores ou latas. 
 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 N.º ONU 1325 

 3212.90 do SH 

 Pictogramas: sólido inflamável, irritante 

 Como mistura, a pasta de alumínio não tem o seu próprio número de registo CAS, mas irá 
apresentar-se como uma mistura que contém alumínio (N.º CAS 7429-90-5). 

Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Cuidado: inflamável e combustível 
Ver Saúde e Segurança do Inspetor (Secção 2.3.3). 

36.01 Pólvoras propelentes 

 
Figura 16 Pólvoras propelentes embaladas 

Introdução: 

 A combustão destas misturas em pó produz um grande volume de gases quentes que podem 
propulsar mísseis.  

 
Remessas: 

 As pólvoras propelentes serão enviadas como outros produtos químicos estratégicos. 
 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 As técnicas de identificação das pólvoras propelentes serão as mesmas que para os outros 
produtos químicos estratégicos. 

 Os números CAS para muitas das pólvoras propelentes estratégicas estão incluídos no Anexo 
V. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 As pólvoras propelentes são suscetíveis de serem inflamáveis e explosivas. Ver Saúde e 
Segurança do Inspetor (Secção 2.3.3). 
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36.02 Explosivos 

 
Figura 17 Materiais explosivos embalados 

Introdução: 

 Os materiais explosivos produzem uma expansão repentina do material, geralmente 
acompanhada pela produção de calor e grandes mudanças de pressão no início. Os explosivos 
de baixa potência queimam rapidamente (ou deflagram), enquanto os explosivos de alta 
potência detonam. 

 
Remessas: 

 Os explosivos são da classe de perigo 1. Estes materiais devem ser enviados com uma placa 
de indicação de perigo. 

 Os números ONU destes materiais começam com 0 (por exemplo 0NNN). 

 Às remessas de explosivos aplicam-se normalmente os regulamentos de embalagens 
especiais. Geralmente terão embalagens internas e externas, uma dentro da outra, e alguns 
também podem ter embalagens intermédias.  

 As camadas internas da embalagem podem incluir sacos de plástico ou de tecido com borracha 
que podem incluir uma solução de molhagem. As embalagens externas podem ser tambores de 
aço, tambores de plástico, caixas de aço, caixas de alumínio, ou caixas de madeira. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Os materiais explosivos vêm em muitas formas, incluindo pós, grânulos, sólidos moldáveis, ou 
massas rígidas semelhantes a plástico denso. 

 A posição 36.02 do SH compreende os explosivos constituídos por misturas de substâncias 
químicas. Os explosivos baseados nas seguintes substâncias químicas são de importância 
estratégica devido ao seu uso potencial em dispositivos explosivos nucleares, de acordo com as 
Diretrizes do NSG: 

o HMX – N.º CAS 2691-41-0 
o RDX – N.º CAS 121-82-4 
o TATB – N.º CAS 3058-38-6 
o HNS – N.º CAS 20062-22-0  
o ADNBF – N.º CAS 97096-78-1 
o DADE ou FOX7 – N.º CAS 145250-81-3 
o DNI – N.º CAS 5213-49-0 
o DAAOF or DAAF – N.º CAS 78644-89-0 
o DATB – N.º CAS 1630-08-6 
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o DNGU ou DINGU – N.º CAS 55510-04-8 
o PYX – N.º CAS 38082-89-2 
o DIPAM – N.º CAS 17215-44-0 
o DAAzF – N.º CAS 78644-90-3 
o TNP – N.º CAS 229176-04-9 
o Estes produtos químicos explosivos estão incluídos no Anexo V - Produtos Químicos 

Estratégicos. 

 Estes e muitos outros materiais explosivos e energéticos também têm aplicações militares 
convencionais. 

 Os explosivos podem ser detetáveis utilizando tecnologias de deteção de vestígios (por 
exemplo, deteção de vapores ou partículas utilizando espetroscopia de mobilidade iónica, como 
o Ionscan®) 

 Para uma identificação definitiva podem ser necessárias amostragem e análise. 
 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Os explosivos são mercadorias perigosas. Ver Saúde e Segurança do Inspetor (Secção 2.3.3). 

36.03 Detonadores 

 
Figura 18 detonador de fio explosivo (EBW) 

 
Introdução: 

 Os detonadores  despoletam uma carga explosiva utilizando um fusível de segurança, corrente 
elétrica ou choque. Alguns detonadores podem ser utilizados para desencadear uma carga 
altamente explosiva de uma arma nuclear. 

 Também conhecidos como desencadeadores ou dispositivos de ignição. 
 
Remessas: 

 Os detonadores serão enviados em contentores identificados como altamente explosivos e 
devem ser marcados em conformidade. 

 Normalmente, os detonadores são carregados em tubos de cartão ou papelão ou embalagens 
de esferovite com ranhuras, que por sua vez são inseridos em caixas.  

 Etiquetas: 
o Placa de classe de perigo 1 (explosiva). 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Detonadores de interesse estratégico incluem "ponte explosiva" (EB), "fio de ponte explosiva" 
(EBW), desencadeadores de folha fina explosiva (EFI) e detonadores "slapper". 

 O cabo detonador e os detonadores mais comuns (também conhecidos como dispositivos de 
ignição) abrangidos por este capítulo, tais como detonadores de mecha e fio, detonadores com 
percussor, não são considerados estratégicos, mas podem ser utilizados em dispositivos 
explosivos improvisados (DEI). 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Os detonadores representam mercadorias perigosas. Ver Saúde e Segurança do Inspetor 
(Secção 2.3.3). 
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2.12 Capítulo 38 do SH (Produtos químicos diversos) 

38.01 Grafite Artificial 

 
Figura 19 Elétrodos de grafite 

Introdução: 

 A grafite é uma forma de carbono e è um material importante utilizado em sistemas nucleares e 
de mísseis. As suas propriedades químicas, nucleares e materiais são únicas; entre elas está a 
resistência significativa à corrosão, a baixa absorção de neutrões, alta resistência a 
temperaturas elevadas, boa resistência à ablação e facilidade de maquinação. 

o Utilização nuclear de interesse é a de moderador para os reatores nucleares. 
o Utilização em mísseis para componentes estruturais, como pontas do nariz do veículo 

de reentrada, pontas de ogiva de veículos de reentrada e tubeiras de foguetes e 
compensadores de impulso. 

 A maioria da grafite comercial atende às especificações para ser considerada de grau nuclear, 
mas só é considerada estratégica para fins nucleares quando exportada "para utilização num 
reator nuclear", de acordo com as diretrizes do NSG. 

 
Remessas: 

 A maioria da grafite é enviada na forma de grandes elétrodos cilíndricos utilizados na produção 
de alumínio e aço. Estes devem ser classificados na posição 8545 do SH. 

 A grafite também pode ser fornecida em forma de blocos, tubos ou cilindros maquinados com 
precisão. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 A grafite apresenta um aspeto característico preto mate. É macia o suficiente para ser marcada 
por uma unha e tende a escurecer as superfícies que entram em contacto com ela. 

 As características distintivas que tornam a grafite estratégica são a densidade (superior a 1,5 
gramas por centímetro cúbico para uso nuclear, ou 1,72 gramas por centímetro cúbico para uso 
em mísseis), pureza (menos de 5 partes por milhão de equivalente de boro para uso nuclear) e 
o tamanho do grão (menor ou igual a 100 micrómetros para uso em mísseis). 

 Grafites pirolíticas ou fibrosas reforçadas utilizáveis para tubeiras de foguete também são 
consideradas estratégicas. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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38.15 Iniciadores, aceleradores e catalisadores de reação 

 
Figura 20 Catalisadores platinados sob a forma de anéis Raschig 

Introdução: 

 Os catalisadores platinados são materiais catalíticos (por exemplo, óxido de alumínio) 
impregnados com platina. São considerados estratégicos porque são utilizados em instalações 
de produção de água pesada e em instalações de separação de trítio. 

 
Remessas: 

 Estes materiais são normalmente embalados em tambores selados. 
 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 A posição 3815.12 do SH inclui materiais catalíticos com metal precioso ou compostos de metal 
precioso como substância ativa. A utilização da platina como substância ativa distingue os 
catalisadores de interesse estratégico dentro desta categoria.  

 Dado que estes são bastante comuns, apenas os catalisadores platinados especialmente 
concebidos ou preparados para promover a troca de isótopos de hidrogénio são considerados 
estratégicos. Assim, por exemplo, os catalisadores dos automóveis não devem ser tratados 
como mercadorias estratégicas.  

 Os catalisadores de interesse podem ser fabricados em pequenas formas tubulares chamadas 
anéis de Raschig . 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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2.13 Capítulo 55 do SH (Filamentos e fibras sintéticas) 

55 Filamentos e fibras sintéticas 

 
Figura 21 Bobina de fibra de aramida 

Introdução: 

 As fibras de aramida são poliamidas sintéticas de cadeia longa. Possuem resistência à tração e 
resistência ao calor extremamente elevadas, razão pela qual são normalmente utilizadas em 
elementos de blindagem e proteção balística e em produtos compostos avançados que 
requerem propriedades de alta resistência e peso leve. São identificadas como produtos 
estratégicos nas listas de bens de dupla utilização do NSG e do WA.  

 Os produtos fabricados com fibras de aramida incluem coletes à prova de bala, componentes 
de naves espaciais e tecido ignífugo. 

 
Remessas: 

 As fibras de aramida são normalmente enroladas em bobinas por sua vez envolvidas em 
plástico e embaladas em caixas robustas com espaçadores ou suportes nas extremidades para 
evitar a movimentação das bobinas.  

 As fibras podem ser pré-impregnada em resina (“prepreg”), devendo neste caso ser mantidas 
frias. As Prepreg serão enviadas em contentores refrigerados ou embaladas em gelo seco.  

 Etiquetas: 
o As bobinas possuem normalmente etiquetas no interior com detalhes que identificam o 

tipo específico de fibra.  
o As Prepregs transportadas em gelo seco terão uma rotulagem consistente com as 

remessas de produtos não perigosos em gelo seco, o que por sua vez é um risco 
“diverso”, classe 9. Deve reportar o número ONU 1845.  

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Os cabeçalhos 55.01 e 55.02 do SH aplicam-se aos cabos de filamentos. O cabeçalho 5503.11 
do SH aplica-se às fibras sintéticas descontínuas de aramidas.  

 As fibras de aramidas têm naturalmente uma cor amarela própria mas estão disponíveis 
também fibras e fios coloridos. 

 Entre os nomes comerciais encontramos KevlarTM e NomexTM (Marca registada da DuPont), 
TwaronTM (Marca registada da Teijin). 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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2.14 Capítulo 62 do SH (Vestuário) 

62.10 Fatos de Proteção 

 
Figura 22 Fatos de proteção de pressão positiva 

Introdução: 

 Uma mercadoria estratégica constante da posição 62.10 do SH (artigos de vestuário) é 
constituída pelo vestuário de proteção de segurança biológica. Note-se, contudo, que o 
vestuário de proteção de borracha vulcanizada é abrangido pela posição 40.15 do SH. 

 
Remessas: 

 Tipicamente embalada em invólucro plástico. 

 Pode conter avisos para proteger do calor. 
 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 O vestuário de proteção mais estratégico opera sob pressão positiva, pelo que possui linhas de 
alimentação de ar presas. Normalmente é de uma só peça com sobreposições, costuras 
seladas, capuzes, luvas e botas de proteção. 

o Os fatos que não são estanques ou que utilizam aparelhos de respiração autónomos 
não estão geralmente sujeitos a controlo. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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2.15 Capítulo 68 do SH (Produtos de pedra ou de outras matérias minerais) 

68.15 Fibra de carbono 

 
Figura 23 Fibra de carbono em bobinas e embalada 

Introdução: 

 A posição 6815 do SH inclui a fibra de carbono, também conhecida como fibra de grafite que 
tem alta resistência à tração, baixo peso, alta resistência química, alta tolerância à temperatura 
e baixa expansão térmica. É utilizada para reforçar materiais compostos, especialmente nas 
indústrias aeronáutica e aeroespacial, de energia eólica, indústria automóvel e de artigos 
desportivos. 

 As fibras de carbono são filamentos finos de átomos de carbono. Podem ser torcidas juntas em 
fios e trançadas como tecido.  

 É considerado um material estratégico porque pode ser utilizado para a realização de rotores 
para centrifugadora a gás de enriquecimento de urânio, componentes estruturais para mísseis, 
e outros produtos estratégicos. 

 
Remessas: 

 As fibras de carbono são normalmente enroladas em bobinas por sua vez envolvidas em 
plástico e embaladas em caixas robustas com espaçadores ou suportes nas extremidades para 
evitar a movimentação das bobinas.  

 As fibras podem ser enviadas pré-impregnadas em resina (“prepreg”), devendo neste caso ser 
mantidas frias. As Prepreg serão enviadas em contentores refrigerados ou embaladas em gelo 
seco.  

 Etiquetas: 
o As bobinas possuem normalmente etiquetas no interior com detalhes que identificam o 

tipo específico de fibra.  
o As Prepregs transportadas em gelo seco terão uma rotulagem consistente com as 

remessas de produtos não perigosos em gelo seco, o que por sua vez é um risco 
“diverso”, classe 9. Devem reportar o número ONU 1845.  

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 As fibras de carbono têm uma cor preta própria. 

 Alguns dos nomes comerciais: HexTow® (Hexcel), SIGAFIL® (SGL Group), TORAYCA® 
(Toray), PANEX® e PRYON® (Zoltek), e Pyrofil® (Mitsubishi/Grafil) 
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Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

2.16 Capítulo 69 do SH (Produtos cerâmicos) 

69.03 Cadinhos 

 
Figura 24 Cadinhos cerâmicos refratários 

Introdução: 

 Os cadinhos  são recipientes utilizados para derreter e processar materiais a altas 
temperaturas. Os cadinhos realizados ou revestidos com materiais que podem suportar metais 
actinídeos fundidos (como urânio e plutónio) são considerados estratégicos porque são 
necessários para derreter e fundir matérias nucleares na produção de componentes de armas 
nucleares. 

 É de notar que também são adequados certos cadinhos metálicos. (Ver 8103.90 - Tântalo 
(artigos de) ). 

 
Remessas: 

 Os cadinhos de cerâmica são normalmente embalados como se fossem vidro. Os cadinhos 
individuais podem ser colocados em compartimentos individuais de caixas de papelão, com 
material de proteção à volta e marcados como frágeis. 

 Cadinhos maiores podem ser embrulhados em plástico bolha e embalados individualmente. 
 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Devido a restrições resultantes da criticidade nuclear, cadinhos grandes, como os que podem 
ser normalmente utilizados na produção de aço, por exemplo, não são adequados para o 
processamento de materiais nucleares.  

 Os cadinhos de valor estratégico serão pequenos (8 litros ou menos) e fabricados ou revestidos 
com um dos seguintes materiais cerâmicos: 

o Fluoreto de cálcio (CaF2);  
o Zirconato de cálcio (metazirconato de cálcio) (CaZrO3);  
o Sulfureto de cério (Ce2S3); 
o Óxido de érbio (érbia) (Er2O3); 
o Óxido de háfnio (háfnia) (HfO2); 
o Óxido de magnésio (MgO); 
o Carboneto de tântalo (TaC), nitreto (TaN), ou boreto (TaB2), ou qualquer combinação 

destes; 
o Óxido de ítrio (ítria) (Y2O3); ou 
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o Óxido de zircónio (zircónia) (ZrO2); 

 Cadinhos realizados com estes materiais exóticos serão mais caros que os típicos cadinhos de 
laboratório, com preços unitários de centenas de dólares. 

 Cadinhos muito pequenos (menos de 50 ml) também não são estrategicamente valiosos. 

 A posição 69.03 do SH refere-se especificamente a cadinhos refratários. No entanto, os 
cadinhos de interesse também são frequentemente classificados na posição 69.09 do SH como 
“artigos de cerâmica para laboratório, químicos ou outros usos técnicos...” 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

2.17 Capítulo 70 do SH (Vidro) 

70.17 Artefactos de vidro para laboratório 

Introdução 

 Os tipos de cadinhos descritos na secção 2.16 podem ser classificados na posição 7017.90 do 
SH (como artefactos de vidro para laboratório) se forem de vitrocerâmica. 

 Os artefactos de vidro para laboratório não são considerados estratégicos. 

70.19 Fibra de vidro 

 
Figura 25 Rolo de fibra de vidro 

Introdução: 

 Tal como a fibra de carbono, as fibras de vidro podem ser utilizadas para produzir estruturas 
compostas fortes e reforçadas com fibras. 

 Ao contrário da fibra de carbono, a maioria das fibras de vidro não é suficientemente forte para 
ser considerada estrategicamente importante. De particular interesse são as fibras de vidro 
especiais de alta resistência, como a fibra de vidro do tipo S . 

 
Remessas: 

 As práticas de transporte de fibra de vidro são essencialmente as mesmas que para a fibra de 
carbono. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 A fibra de vidro tem uma aparência acetinada branca brilhante quando vista em rolo. 

 De interesse são as fibras de vidro especiais de alta resistência como as fibras de vidro do tipo 
S. 

 A fibra de vidro do tipo E, geralmente designada “fibra de vidro”, foi originalmente desenvolvida 
como isolante elétrico. É muito comum, mas não particularmente forte, e por isso não tem 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3e8rEO-8MPgouM&tbnid=T1A09PduhLUJfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://m.concretenetwork.com/glass-fiber-reinforced-concrete/print.html&ei=94PWUZGzEMKuPPPqgZgL&bvm=bv.48705608,d.ZWU&psig=AFQjCNFZA22pYyYWFV6VyW0O-tyAGU765w&ust=1373099379860705
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interesse estratégico. 
 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

70.20 Outras obras de vidro 

 
Figura 26 Janelas de proteção contra radiações 

Introdução: 

 Mercadoria estratégica que poderia ser classificada na posição 70.20 do SH (outras obras de 
vidro) é a janela de proteção contra radiações. Janelas em vidro de elevada densidade 
(chumbo) são utilizadas para bloquear a radiação enquanto observamos operações em “células 
quentes” - áreas de laboratório para manuseamento de materiais radioativos - onde os níveis de 
radiação são altos, como os utilizados para reprocessamento de combustíveis nucleares. 

 
Remessas: 

 As janelas de proteção contra radiações são muito pesadas. As grandes janelas são embaladas 
para expedição com folhas de madeira sobre as superfícies de vidro para proteção e o conjunto 
é amarrado numa palete ou dentro de um caixote de grades em madeira. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 As janelas de proteção contra radiações serão mais pesadas e espessas do que as janelas 
normais.  

 O vidro de proteção contra radiações possui normalmente uma tonalidade amarelo-esverdeada, 
e as janelas são normalmente afuniladas (com um lado mais pequeno do que o outro). 

 Geralmente, o vidro de proteção contra radiações com menos de 10 cm de espessura não é 
considerado estratégico. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

2.18 Capítulos 72-83 do SH (Metais e obras de metal) 
Esta secção traça o perfil de muitos metais considerados estratégicos. Em alguns casos, o próprio 
metal é estratégico, independentemente da forma, mas na maioria dos casos o metal deve ter uma 
determinada forma ou ter propriedades ou níveis de pureza particulares para ser estrategicamente 
significativo. Em alguns casos, o metal em si não é importante como matéria-prima, mas certos artigos 
podem ser estrategicamente significativos apenas quando realizados em metais específicos.  
 
A identificação de metais nos controlos no terreno é um grande desafio. A nível documental, as 
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remessas de metais especiais são normalmente acompanhadas por certificados que fornecem a 
composição exata, bem como etiquetas e marcações no próprio metal. Estes detalhes podem ser muito 
úteis para verificar a consistência com declarações e faturas e quando se procura reachback de apoio 
para identificar um metal e determinar se este cumpre as especificações de controlo. A nível técnico, 
verificar se um metal foi declarado corretamente pode exigir uma formação específica e tecnologia de 
deteção, tais como analisadores de ligas que utilizam tecnologia não destrutiva de fluorescência de 
raios X (XRF) ou técnicas destrutivas, tais como perfuração. Embora a identificação positiva possa ser 
difícil, a identificação negativa (determinando que o metal não é o que foi declarado) é por vezes mais 
fácil, com base, por exemplo, em discrepâncias de peso ou densidade. 
 

72 e 73 - Ferro e aço 

 
Figura 27 Aço martensítico 

Introdução: 

 Alguns aços de ligas especiais são considerados estratégicos devido à sua elevada resistência 
e outras propriedades físicas. 

o É de notar que os capítulos 72 e 73 do SH não distinguem os aços com base nas 
propriedades físicas, mas sim na composição química e na forma.  

 Podem ser utilizados na produção de componentes rotativos de centrifugadoras a gás de 
enriquecimento de urânio ou de componentes estruturais para mísseis, especialmente cárteres 
de motores de foguetes e tanques de propelentes. 

 
Remessas: 

 Os aços especiais são geralmente embalados e enviados como os aços inoxidáveis. 

 As folhas, lingotes ou barras são frequentemente empilhadas e fixadas a uma palete. Os tubos 
são normalmente embalados e fixados a uma palete. Podem ser cobertos com plástico e/ou 
colocados em caixotes de grades. 

 As remessas de metais especiais são normalmente acompanhadas de certificados que 
fornecem a composição exata, bem como de etiquetas e marcações no próprio metal. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Os aços especiais de interesse incluem: 
o Aço martensítico 

 Ligas M300, M350, e M400 são de interesse estratégico. 
 Alguns nomes comerciais: Vascomax®, NiMark® 
 O facto de o aço martensítico ser magnético permite distinguir este aço do aço 

inoxidável. 
o Aço inoxidável duplex estabilizado com titânio (Ti-DSS) 
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 Note-se que o Ti-DSS não é uma liga de titânio. É um aço inoxidável duplex 
que contém pequenas quantidades de titânio. 

 Estes aços especiais serão muito mais caros do que os aços normais. 

 Provavelmente serão classificados nos seguintes cabeçalhos do SH que se aplicam a “outras 
ligas de aço”: 

o 72.24 
o 72.25 
o 72.26 
o 72.28 
o 7304.51 
o 7304.59 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

75.04 - Pó de níquel 

 
Figura 28 Pó de níquel 

Introdução: 

 O pó de níquel muito puro é considerado estratégico porque pode ser utilizado para realizar 
materiais porosos que atuam como filtros para separar isótopos de urânio no processo de 
enriquecimento de urânio por difusão gasosa.  

 Também conhecido como pó de carbonilo de níquel, pó carbonilo de níquel, e Tipo 123. 
 
Remessas: 

 O pó de níquel é normalmente embalado em tambores metálicos revestidos com polietileno ou 
com sacos plásticos internos. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 N.º CAS 7440-02-0 

 A pureza é a característica principal distintiva. O níquel com pureza inferior a 99% não é 
considerado estratégico.  

o Se a pureza for de 99% ou mais, então também deve ter um tamanho médio de 
partícula inferior a 10 µm. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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75.06 - Chapas, tiras e folhas de níquel 

Introdução: 

 Níquel metálico poroso, como as folhas produzidas a partir do pó de níquel descrito acima, 
também é considerado estratégico.  

 
Remessas: 

 O níquel metálico poroso pode ser enviado em forma de chapas,  
 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 O níquel poroso será relativamente mais caro do que os típicos carregamentos de níquel sob 
este código do SH. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

76 - Ligas de alumínio 

 
Figura 29 Tubos em liga de alumínio (acima), tarugos (inferior esquerda) e pré-formas de tubos (inferior 
direita) 

Introdução: 

 Ligas de alumínio de alta resistência nomeadamente em forma de tubos ou cilindros, são 
consideradas estratégicas porque podem ser utilizadas no fabrico de componentes rotativos 
para centrifugadora a gás para enriquecimento de urânio 

 Note-se que o alumínio não ligado não é uma preocupação estratégica. 
 
Remessas: 

 As remessas de metais especiais são normalmente acompanhadas de certificados que 
fornecem a composição exata, bem como de etiquetas e marcações no próprio metal. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 
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 Os carregamentos de ligas da série 2000 ou da série 7000 (ANSI) são normalmente de alta 
resistência à tração e são portanto motivo de preocupação.  

 Os tubos e cilindros destes materiais com um diâmetro externo superior a 75 mm são de grande 
interesse estratégico. 

 De particular interesse são os seguintes códigos do SH: 
o 7604.21 perfis ocos de ligas de alumínio  
o 7608.20 tubos e canos de ligas de alumínio  

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

76.03 - Pó de alumínio 

Introdução: 

 Pó de alumínio esférico  é utilizado como propelente químico para mísseis. 

 Note-se que o pó de alumínio também é considerado um produto químico precursor de 
explosivos pelo Programa Global Shield da OMA. 

 
Remessas: 

 O pó de alumínio é geralmente embalado e enviado em tambores de aço com uma capacidade 
de 120 litros ou inferior e com peso de ~180 kg ou inferior.  

 As embalagens devem ser marcadas como Classe de Perigo 4.3 
 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 CAS 7429-90-5 
o De particular interesse para a propulsão de mísseis é o “pó de alumínio esférico” com 

partículas de diâmetro uniforme inferior a 200 µm, com um teor de alumínio de 97% em 
peso ou mais e outros requisitos técnicos.  

o Tais especificações não são importantes para uso num equipamento DEI. 

 N.º ONU 1396 
 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 O pó de alumínio é perigoso. Manter afastado de fontes de ignição. Armazenar num local 
fresco, seco e bem ventilado, longe de substâncias incompatíveis. Manter afastado da água. 
Áreas inflamáveis. Manter os recipientes bem fechados. Manter afastado de materiais ácidos, 
alcalinos, combustíveis e oxidantes. Manter separado de compostos halogenados. 

 Ver Saúde e Segurança do Inspetor (Secção 2.3.3). 

81.01 - Tungsténio 

Introdução: 

 O  é o metal mais forte a temperaturas superiores a 1650 °C e é utilizado em aplicações 
especiais onde os componentes metálicos devem manter a sua resistência e operar a 
temperaturas extremamente elevadas. 

 É considerado estratégico porque pode ser utilizado para fabricar certos componentes de armas 
nucleares e várias peças de mísseis a alta temperatura. 

 Também conhecido como volfrâmio. 
 
Remessas: 

 Sendo o tungsténio extremamente denso, a embalagem será excecionalmente forte e segura. 
 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 O tungsténio em formas com simetria cilíndrica oca é particularmente importante por razões 
nucleares.  

 Tungsténio e ligas em formas sólidas e em partículas com teor de tungstênio de 97% ou mais 
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em peso são consideradas estratégicas por razões relacionadas com mísseis. 
o As partículas também devem ter tamanho igual ou inferior a 50 µm. 

 N.º CAS 1207-12-1 
 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

8103.90 - Tântalo (artigos de)   

 
Figura 30 Cadinhos de tântalo 

Introdução: 

 Embora o próprio tântalo  não seja considerado estratégico, certos artigos de tântalo, tais como 
muitos dos artigos utilizados para o processamento de produtos químicos corrosivos, podem 
ser. 

 Cadinhos  realizados (ou revestidos) em tântalo são considerados estratégicos. 
 
Remessas: 

 Os cadinhos de tântalo são normalmente embalados e etiquetados individualmente.  
 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Cadinhos de tântalo extremamente puros (99,9% ou mais) são considerados estratégicos pelo 
NSG quando têm um volume entre 50 ml e 2 l. 

 Estes cadinhos de tântalo são muito mais caros que os cadinhos mais comuns, normalmente 
com preços unitários de várias centenas de dólares.  

 Dado que apenas os artigos de tântalo são potencialmente estratégicos (e não o material em 
si), a posição de interesse do SH é a 8103.90. Deve no entanto ser notado que a posição 
8103.90 abrange muitos outros artigos (não estratégicos) de tântalo não previstos mais 
especificamente em outras rubricas. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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81.04 - Magnésio 

 
Figura 31 Magnésio 

Introdução: 

 O Magnésio  é um metal prateado e branco como o alumínio mas ainda mais leve. O magnésio 
com um elevado grau de pureza é estratégico porque pode ser utilizado na produção de 
plutónio e urânio metálico. Pode também ser utilizado como substância combustível em 
propelentes de mísseis. 

 
Remessas: 

 Os pós ou grânulos de magnésio são muito inflamáveis, por isso são normalmente enviados em 
contentores selados.  

 Grandes formatos (lingotes, peças fundidas, peças forjadas, folhas, chapas, etc.) podem ser 
enviados sem contentores. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 N.º CAS 7439-95-4 

 N.º ONU 1418 ou 1869 

 Etiquetas: 
o “Perigoso Quando Molhado” 
o “Sólido inflamável” 

 Como apenas o magnésio de pureza muito elevada é considerado estratégico para uso nuclear, 
a posição 8104.11 SH (magnésio que contém pelo menos 99,8% de magnésio em peso) 
reveste particular interesse. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Atenção: fio de magnésio, fita, folha e pó ardem violentamente com uma luz incandescente e 
devem ser manuseados com cuidado. Existe risco de explosão no caso do pó fino de magnésio 
quando misturado com o ar. 
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81.06 - Bismuto 

 
Figura 32 Bismuto 

Introdução: 

 O Bismuto  é um metal frágil com um tom branco e rosa prateado. 

 É considerado estratégico porque é utilizado para produzir polónio (Po) 210. 
 
Remessas: 

 Pode ser enviado como pó ou como agulhas metálicas, lingotes ou pellets. 

 Como pó, é embalado em contentores de vidro, sacos de plástico ou recipientes de plástico. 

 Pequenas quantidades de pellets embalados em garrafas de plástico. 

 Grandes quantidades de lingotes geralmente embalados em caixotes de grades de madeira. 

 Grandes quantidades de agulhas podem ser enviadas em grandes tambores revestidos com 
sacos plásticos selados. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 N.º CAS 7440-69-9 

 Os parâmetros importantes são o elevado grau de pureza (superior a 99,99%) e o baixo teor de 
prata (menos de 10 partes por milhão). Estes parâmetros resultarão em remessas estratégicas 
com valores unitários mais altos do que as remessas típicas com este código de SH. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Deve-se evitar a ingestão e inalação de pó e fumos. 

81.08 - Ligas de titânio 

Introdução: 

 As ligas de titânio  têm elevada resistência, baixo peso, e conservam bem as propriedades a 
temperaturas elevadas.  

 São utilizadas principalmente na indústria aeronáutica, na construção naval, para o fabrico de 
equipamentos para a indústria química (por exemplo, cubas, agitadores, permutadores de calor, 
válvulas e bombas), para a dessalinização da água do mar e para a construção de centrais 
nucleares. 

 São consideradas estratégicas porque podem ser utilizadas para fabricar peças para 
centrifugadoras a gás de enriquecimento de urânio e componentes estruturais para mísseis. 

 
Remessas: 

 As remessas de metais especiais são normalmente acompanhadas de certificados que 
fornecem a composição exata, bem como de etiquetas e marcações no próprio metal. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Apenas certas ligas com uma elevada resistência à tração são consideradas estratégicas.  
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 De particular interesse são os tubos e os cilindros com um diâmetro exterior superior a 75 mm 
fabricados com estes materiais. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

81.09 - Zircónio 

Introdução: 

 O Zircónio  é um metal brilhante, cinzento-branco semelhante ao titânio. 

 É considerado um material estratégico utilizado em reatores nucleares e para a produção de 
combustíveis nucleares. 

 Tal como o titânio, é utilizado para o fabrico de equipamentos para a indústria química. 

 Também pode ser utilizado como propelente químico para mísseis. 

 Também conhecido como Zircaloy 

 Entre os nomes comerciais temos o Zirlo®  
 
Remessas: 

 Lingotes sólidos e produtos inacabados podem ser enviados sem proteção em paletes. 

 O zircónio com um teor de háfnio baixo em forma de tubos e outras formas estruturais é caro, 
por isso estaria protegido de contaminação e danos. 

 As formas estruturais do zircónio metálico, lingotes e a maioria dos compostos não são 
classificados como perigosos e não requerem marcações específicas.  

 O pó metálico de zircónio será normalmente enviado em tambores metálicos e requer etiquetas 
de envio: 

o “Sólido inflamável” 
o “Espontaneamente Inflamável” 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Para fins nucleares, devem ser removidos todos os vestígios de háfnio, por isso o zircónio com 
um teor de háfnio baixo (menos de 1 parte de háfnio para 500 partes de zircónio em peso) é 
considerado estratégico.  

o Tubos especialmente concebidos ou preparados para servir de revestimento para 
combustível nuclear são particularmente importantes. 

 N.º CAS 7440-67-7 (aplica-se a todo o zircónio e não apenas ao zircónio com um teor de háfnio 
baixo) 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Os pós de zircónio são materiais perigosos. 
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81.12 - Berílio 

 
Figura 33 Berílio 

Introdução: 

 O metal berílio é extremamente leve e rígido, altamente transparente aos raios X e um 
excelente refletor de neutrões 

 O berílio é um metal estratégico porque é utilizado para fabricar componentes de reatores 
nucleares e de armas nucleares. Também é utilizado como material combustível metálico em 
propelentes de mísseis. 

 
Remessas: 

 O berílio metálico é caro, por isso estaria bem protegido de contaminação e danos. 

 O pó de berílio metálico é normalmente enviado em tambores de metal e requer etiquetas de 
envio: “Veneno” e “Sólido Inflamável” e está no Grupo de Embalagem II 

 As remessas de metais especiais são normalmente acompanhadas de certificados que 
fornecem a composição exata, bem como de etiquetas e marcações no próprio metal. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 N.º CAS 7440-41-7 

 8112.1x do SH 

 As ligas de berílio são consideradas estratégicas se tiverem mais de 50% de berílio. Ligas com 
menos de 50% de berílio não são classificadas neste Cabeçalho do SH. 

o O berílio-cobre é comum, mas como contém apenas ~2% de berílio, é tecnicamente 
uma liga de cobre e não uma liga de berílio.  

o Os graus de berílio-alumínio 120, 130, 140, e 150 têm 50% ou mais de berílio. 
o Os graus de berílio-alumínio 160, 162 e 562 têm menos de 50% de berílio. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Os pós e compostos de berílio podem ser materiais perigosos. 

81.12 - Háfnio 

Introdução: 

 Háfnio é um metal especial cinzento prateado, não ferroso com brilho.  

 O háfnio é um material importante na indústria nuclear (para barras de controlo de reatores 
nucleares) e na indústria aeroespacial (para superligas). 

 
Remessas: 

 Existem dois grandes produtores de háfnio no mundo, os Estados Unidos e a França. 

 O háfnio metálico em pó, as folhas finas e o fio enrolado são perigosos ao contacto com 
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chamas e requerem etiquetas internacionais de envio de “Sólido inflamável” ou 
“Espontaneamente Combustível”  

 O háfnio em pó ou lascas normalmente é enviado em tambores de metal bem fechados, barris 
ou caixas de madeira. 

 Às vezes, os sólidos são enviados em paletes tal como o aço. 

 Lingotes e barras de háfnio por vezes são embalados em caixotes de grades em madeira fortes 
ou latas de metal envolvidos em material de amortecimento. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 N.º CAS 7440-58-6 

 8112.9x do SH 
 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

2.19 Capítulo 84 do SH (Máquinas) 
As máquinas pertencentes ao capítulo 84 do SH incluem uma gama extremamente ampla de bens 
estratégicos. Muitas vezes a chave para identificar este equipamento industrial pesado são as placas de 
identificação dos fabricantes com o nome do fabricante e o número do modelo do equipamento. Mesmo 
quando é identificado o equipamento de um tipo considerado estratégico, determinar se preenche as 
especificações encontradas nas listas de controlo nacionais requer muitas vezes um reachback técnico. 

Nota sobre materiais de construção 

Para muitos dos itens deste capítulo, os materiais de construção resistentes à corrosão (especialmente 
peças molhadas que estão em contacto com fluidos) podem ser significativos para determinar se um 
artigo pode ser estratégico. A presença destes materiais não garante que um artigo seja estratégico ou 
que satisfaça todas as especificações técnicas para que a sua exportação seja controlada. Indicam, no 
entanto, que o artigo é resistente à corrosão e pode ser um indicador de aplicabilidade estratégica. As 
leis e os regulamentos nacionais especificarão a composição efetiva necessária para os diferentes tipos 
de bens estratégicos. 
 
A estas determinações estão frequentemente associados os seguintes materiais: ligas com elevado teor 
de níquel (normalmente > 40% níquel mas por vezes > 60% de níquel), ligas de níquel-cromo, 
fluoropolímeros, vidro (incluindo revestimentos vitrificados ou esmaltados), grafite, tântalo, ligas de 
tântalo, titânio, ligas de titânio, zircónio, ligas de zircónio, cerâmica76, ferro-silício, nióbio, (colômbio) e 
ligas de nióbio.  
 
Normalmente, as especificações do produto fazem referência a nomes comerciais e não a composições 
de ligas. Por exemplo, Hastelloy®, Inconel, ®, Incoloy®, e Monel® são nomes comerciais comuns para 
ligas com elevado teor de níquel. Zircoloy® e Zircadyn® são ligas de zircónio, e Duriron® é um nome 
comercial para um ferro-silício. Da mesma forma, os fluoropolímeros são frequentemente indicados por 
acrónimos que contêm a letra F, como , PFA, e PVDF ou por nomes comerciais como Halar®, Tefzel®, 
Fluon®, Teflon®, Kynar®, Dyneon®, Solef®, Hylar®, e Algoflon®.  
 

                                                      
76 As peças cerâmicas estarão classificadas no capítulo 69 do SH. 
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8401.10 Reatores nucleares 

 
Figura 34 Entrega de uma cuba de reator de aço inoxidável de 40 toneladas 

Introdução: 

 Os Reatores nucleares são sistemas extraordinariamente complexos. O termo “reator nuclear” 
geralmente inclui elementos no interior ou ligados diretamente às cubas do reator, incluindo 
barras de controlo, estruturas mecânicas, a cuba do reator e os componentes internos, sistemas 
de tubos e blindagem.  

 
Remessas: 

 Os reatores nucleares geralmente não são enviados como um único elemento mas sim como 
centenas ou milhares de carregamentos de componentes individuais a serem montados no 
local. Estes podem ser classificados na posição 8401.40 do SH como “Partes de reatores 
nucleares”. 

 Normalmente, os reatores nucleares só são fornecidos de acordo com as Diretrizes do NSG 
para Transferências Nucleares. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Este código do SH é por norma erradamente utilizado, mas como os reatores nucleares 
representam sistemas estratégicos tão importantes, o uso deste código deve ser investigado. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

8401.20 Máquinas e aparelhos para a separação de isótopos 

Introdução: 

 Este código do SH cobre alguns dos equipamentos mais estratégicos porque podem ser 
utilizados para enriquecimento de urânio e para a produção de água pesada.  

 
Remessas: 

 Tipicamente, a separação isotópica requer estruturas muito complexos e amplas que não são 
enviadas como elementos únicos. Muitas vezes estas estruturas serão montadas a partir de 
materiais e equipamentos abrangidos por outros códigos do SH. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 
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 Este código do SH é por norma erradamente utilizado, mas como os equipamentos e as 
estruturas para a separação de isótopos representam sistemas estratégicos tão importantes, a 
utilização deste código deve ser investigada. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

8401.30 [Nuclear] Elementos combustíveis  

Introdução: 

 Os elementos combustíveis nucleares contêm normalmente materiais nucleares especiais num 
revestimento de proteção realizado num metal de base ou liga como o zircónio ou o alumínio.  

 O combustível nuclear é sempre considerado estratégico. 
 
Remessas: 

 Os elementos combustíveis nucleares são transportados em embalagens de aço especialmente 
concebidas para o efeito. 

o Os elementos de combustível para um reator a água leve (light-water reactor - LWR) 
típico têm ~4 m de comprimento. 

o Os elementos de combustível para um reator de água pesada (heavy-water reactor - 
HWR) são muito mais curtos (frequentemente com um comprimento ligeiramente 
inferior a 1 m) 

 N.º ONU 3327 

 Matérias radioativas, Embalagem do “Tipo A” (ver 28.44 Matérias radioativas para informações 
de rotulagem) 

o Este código do SH só se aplica a elementos de combustível não irradiados, que têm um 
baixo nível radioativo; não é necessária qualquer blindagem. Os elementos de 
combustível irradiado deverão ser classificados na posição 28.44 do SH. 

 Os elementos combustíveis nucleares são projetados para um reator nuclear específico, 
portanto os carregamentos destinam-se a uma instalação nuclear específica. 
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Figura 35 Carregamentos de elementos de combustível para reator de água leve (esquerda) e para reator de 
água pesada (direita). 

Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Este código do SH é frequentemente erradamente utilizado para outros tipos de combustível 
(isto é, não nucleares). Como o combustível nuclear é de extrema importância estratégica, o 
uso deste código deve ser investigado. 

 Tipicamente, os elementos combustíveis são equipados com suportes que também servem 
para mantê-los espaçados e fixos no lugar. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Os elementos combustíveis nucleares contêm materiais radioativos e têm um valor económico 
extremamente elevado. 

8401.40 Partes de reatores nucleares 

Introdução: 

 Partes de reatores nucleares incluem itens estratégicos, tais como barras de controlo, 
mecanismos de acionamento das barras de controlo, cuba de reator e interiores de cuba.  
Todas estas partes estão incluídas na Trigger List do NSG e sujeitas aos princípios do Tratado 
de Não Proliferação de Armas Nucleares no que diz respeito a equipamentos “especialmente 
concebidos ou preparados” para o processamento, utilização ou produção de material 
fissionável especial. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Os itens declarados como partes de reatores nucleares devem ser considerados estratégicos e 
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a utilização deste código deve ser investigada. 

84.11 Turborreatores e turbopropulsores 

 
Figura 36 Turborreator de míssil pequeno (acima) e Turbopropulsores (em baixo). 

Introdução: 

 Os turborreatores e os turbopropulsores  de interesse estratégico podem alimentar mísseis de 
cruzeiro e veículos aéreos não tripulados. São semelhantes em design e funcionamento aos 
motores que impulsionam aeronaves civis, apenas menores em tamanho e potência. Estes 
motores permitem a viabilidade de mísseis de cruzeiro de longo alcance e veículos aéreos não 
tripulados.  

 Vários subcomponentes revestem também particular interesse, tais como o compressor, 
câmara de combustão, turbina, possivelmente uma secção de ventilador, e outras peças 
diversas, incluindo rolamentos e válvulas. Se apresentados separadamente, estes seriam 
classificados de acordo com as respetivas rubricas do SH. 

 
Remessas: 

 Normalmente a entrada e saída do motor são cobertas, o motor é envolto em papel ou plástico 
de proteção e todo o motor é embalado dentro de um caixote de grades. 

 Como muitas vezes contêm características de autoignição, as marcações da embalagem 
podem indicar a presença de explosivos. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Prestar atenção aos motores de turbina que são leves, eficientes no consumo de combustível, 
ou especificamente projetados ou modificados para serem utilizados em mísseis. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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8412.10 Motores de reação 

 
Figura 37) Motor estatorreator (em cima à esquerda), Pulso-reatores (centro à esquerda), Motor a 
Propelente Sólido (inferior esquerda), e Motor a Propelente Líquido (direita) 

Introdução: 

 Os bens estratégicos abrangidos por este código do SH incluem motores de foguetes (sólidos e 
líquidos) e motores de ciclo combinado motor estatorreator/motor de combustão 
supersónica/pulsorreatores. 

o Motores estatorreator são motores mecanicamente simples sem turbocompressor. O ar 
de alimentação é forçado a entrar apenas pela velocidade do movimento e é 
comprimido na câmara de combustão sob o efeito de uma conduta. A força motriz é 
fornecida pela reação dos gases de escape que se expandem através de um bocal. Os 
pulsorreatores são semelhantes mas emitem um fluxo de gás pulsante em vez de um 
jato contínuo. 

o Em motores de foguetes, a combustão é independente do fornecimento de ar externo, 
com produtos químicos propelentes que fornecem combustível e oxidante.  

 Os motores a propelente líquido consistem numa câmara de combustão mais 
tanques para o armazenamento de propelentes, interligados por um sistema de 
tubos e bombas, e um tubo de jato.  
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 Os motores a propelente sólido consistem numa câmara de pressão cilíndrica 
que contém um propelente sólido e um tubo de jato.  

 
Remessas: 

 Os motores a propelente sólido são normalmente enviados em contentores de aço ou alumínio 
ou caixotes de grades em madeira. Os contentores podem ser hermeticamente selados e 
pressurizados. 

 Os motores a propelente líquido são normalmente enviados em grandes caixotes de grades em 
madeira ou contentores metálicos. 

 Os motores estatorreatores e os pulsorreatores são acondicionados como motores 
turborreatores (ver 84.11) 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Os motores estatorreatores possuem normalmente forma de tubo, com uma boca cónica à 
frente e uma tubeira cónica atrás. 

 Os pulsorreatores são caracterizados pela sua longa cavidade de ressonância cilíndrica ligada 
a um mecanismo de controlo que impulsiona para a frente. 

 Os motores de propulsão sólida são constituídos por um grande tubo de material composto 
ou metal (normalmente 0,5 a 2 m de diâmetro e 1 a 10 m de comprimento) que contém 
propelente sólido. O propelente sólido tem um característico padrão da superfície interior 
exposta em forma de estrela. Podem ter uma tampa em forma de cúpula numa extremidade e 
um tubeiras de foguetes em forma de sino na outra. 

 Os motores de propelente líquido são sistemas complexos de tanques, tubos metálicos, 
bombas e válvulas conectadas a uma câmara de combustão e tubeira, que normalmente é 
maior do que o resto do motor. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

84.13 Bombas para líquidos 

 
Figura 38 Bomba centrífuga magneticamente acoplada, resistente à corrosão (esquerda), bomba de 
diafragma (centro), turbobomba de míssil (direita) 

Introdução: 

 Embora muitos tipos diferentes de bombas  sejam considerados estratégicos, a grande maioria 
das bombas no comércio diário não o são. Para serem consideradas estratégicas devem ser de 
um determinado tipo, feitos com certos materiais de construção, ou ter outras capacidades 
distintivas. 
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 Alguns dos usos estratégicos das bombas para líquidos incluem a propulsão de mísseis, 
bombas de refrigeração de reatores nucleares e o processamento de produtos químicos 
corrosivos durante a produção de agentes de armas químicas. 

 
Remessas: 

 Normalmente, as entradas e saídas são cobertas e a bomba é colocada em caixas ou caixotes 
de grades.  

 Em alguns casos, as bombas são integradas em sistemas pré-configurados que são montados 
em skid. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Os códigos do SH de maior interesse são 8413.50 (bombas volumétricas alternativas), 8413.60 
(bombas volumétricas rotativas), 8413.70 (bombas centrífugas). 

 As bombas podem ser estratégicas se tiverem vedantes múltiplos ou se não tiverem vedantes e 
se forem fabricadas com determinados materiais resistentes à corrosão (ver nota introdutória ao 
capítulo 84). Geralmente, estas bombas também devem ter uma capacidade de pelo menos 0,6 
metros cúbicos por hora (ou seja, 2,2 galões por minuto, 10 litros por minuto, ou 0,35 pés 
cúbicos por minuto). 

o Para as bombas centrífugas que são muito comuns, as bombas acionadas 
magneticamente e as bombas submersas são projetos típicos sem vedante. 

o Bombas de fole e bombas de diafragma são intrinsecamente sem vedante. 
o Os materiais resistentes à corrosão que revestem as superfícies molhadas da bomba 

podem ser visualmente distintos. 

 As bombas também seriam consideradas estratégicas se fossem especialmente concebidas ou 
preparadas para uso nuclear. Um possível indicador de tal preparação seria a chamada 
“marcação N” 

o A marcação N é uma acreditação nuclear da Sociedade Americana de Engenheiros 
Mecânicos que indica que um fornecedor produz componentes comerciais de grau 
nuclear. 

 As bombas para motores de mísseis são tipicamente turbobombas (significa que são acionadas 
por uma turbina e não por um motor). São semelhantes a turboalimentadores para automóveis 
ou camiões, mas podem ser muito maiores (até várias centenas de quilos). Muitas vezes é 
expedida em duas caixas (uma para a turbina e outra para a bomba) e podem ter corpos 
nervurados (para uma melhor relação força/peso). 

 Determinar se uma bomba suspeita satisfaz os requisitos para ser considerada estratégica irá 
exigir geralmente reachback técnico. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

file:///C:/Users/pheine/Documents/My%20Box%20Files/working%20files/WCO/STCE/Reachback%23_Technical_
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8414.10 Bombas de vácuo 

 
Figura 39 Bomba turbomolecular (esquerda), Bomba de difusão apreendida (centro) e um sistema de vácuo 
de dois estágios (direita) 

Introdução: 

 As bombas de vácuo  são utilizadas para remover ar e outros gases para criar vácuo. Como 
outras bombas, as bombas de vácuo são bastante comuns, mas podem ser importantes para 
muitos processos de enriquecimento de urânio e de produção de agentes de armas químicas. 

 
Remessas: 

 As bombas de vácuo são enviadas como outras bombas (ver 84.13 Bombas para líquidos). 

 As bombas de vácuo são frequentemente combinadas em sistemas de bombeamento de dois 
estágios e enviadas como uma só unidade. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Existem muitos tipos de bombas de vácuo (por exemplo, bombas de palhetas rotativas, bombas 
de lóbulos rotativos, bombas de difusão, bombas turbomoleculares, bombas criogénicas, 
bombas de iões, bombas scroll, bombas de parafuso rotativo), mas o tipo não determina se a 
bomba é ou não estratégica. Isso depende dos materiais de construção (ver nota sobre 
materiais resistentes à corrosão no início do Capítulo 84) e da capacidade da bomba. 
Geralmente a capacidade deve ser superior a 5 metros cúbicos por hora (ou seja, 18,3 galões 
por minuto, 83,3 litros por minuto, ou 2,9 pés cúbicos por minuto) para ser considerada 
estratégica. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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8414.60 Exaustores 

 
Figura 40 Câmara de Biossegurança Classe I, II, e III.  

Introdução: 

 Este código do SH, que se aplica aos exaustores de ventilação ou reciclagem que incorporam 
ventiladores, inclui um produto estratégico, nomeadamente a câmara de biossegurança (BSC) 

 Uma câmara de biossegurança é um espaço fechado que controla a ventilação e o ambiente 
para o trabalho com agentes infeciosos ou toxinas. As câmaras de biossegurança reduzem o 
risco de infeção por via aérea ao conterem fisicamente o espaço de trabalho utilizado. Atingem 
esse objetivo através do uso de fluxo de ar direcional, filtragem HEPA do ar de alimentação e 
de exaustão, e um espaço de trabalho completamente selado que opera sob pressão negativa.  

 
Remessas: 

 As câmaras de biossegurança são normalmente embaladas em plástico e enviadas em caixotes 
de grades ou em paletes de madeira. Luvas, filtros HEPA e apoios para pernas podem ser 
removidos para a expedição. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Existem três classes (I, II, e III) de câmaras de biossegurança. As câmaras de biossegurança de 
Classe I e II são abertas na frente, portanto apenas as câmaras de biossegurança de Classe III 
são consideradas estratégicas. Têm frentes completamente fechadas (1), uma caixa de 
passagem (2) para transferir componentes para dentro e para fora, e luvas integradas presas 
(3) para o manuseamento de materiais dentro da câmara. 

 Os exaustores com um lado horizontal maior que 120 cm seriam classificados sob o n.º 8418.80 
(Outros), mas este código inclui também muitos outros tipos de máquinas e aparelhos. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

84.17 Fornos industriais ou de laboratório 

Introdução: 

 Vários tipos de fornos elétricos são considerados estratégicos, mas não são abrangidos por 
esta posição do SH, que apenas se aplica a fornos não elétricos. Em vez disso, estão no 
cabeçalho 85.14. 

 Alguns incineradores (8417.80) abrangidos por este cabeçalho são estratégicos, 
nomeadamente os incineradores concebidos para destruir munições, agentes ou precursores 
de armas químicas. No entanto, estes seriam muito provavelmente construídos no local e 
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candidatos pouco prováveis ao controlo aduaneiro. 

84.19 Máquinas, instalações ou equipamentos de laboratório. 

A posição 84.19 do SH engloba um número significativo de bens estratégicos, incluindo liofilizadores, 
secadores por pulverização, fermentadores, reatores químicos, permutadores de calor, colunas de 
destilação, Câmaras concebidas para ensaios de deteção de aerossóis e equipamento de 
microencapsulação. Apresentam-se alguns exemplos. 

8419.39 Liofilizadores 

 
Figura 41 Secador liofilizador compacto de laboratório (esquerda) e secador liofilizador à escala industrial 
(direita) 

Introdução: 

 Os liofilizadores   preservam a matéria orgânica através da congelação e secagem em vácuo. O 
processo de conservação permite o armazenamento a longo prazo à temperatura ambiente. 

 São estratégicos porque podem ser utilizados para preservar e estabilizar agentes de armas 
biológicas e toxinas e aumentar a sua eficácia. 

 
Remessas: 

 Os liofilizadores devem ser encaixotados (no caso de unidades pequenas) ou colocados em 
caixotes de grades (no caso de unidades maiores) e enviados com bombas de vácuo e 
coletores associados. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Aplica-se a posição 8419.39 do SH, mas são frequentemente declaradas utilizando a 8419.89. 

 Para ser considerado estratégico, devem ser esterilizáveis a vapor e de capacidade moderada 
(capaz de produzir entre 10 e 1000 kg de gelo em 24 horas). 

o O exame da documentação e dos manuais incluídos geralmente revela esta 
informação. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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8419.39 Secadores por pulverização 

 
Figura 42 Secador por pulverização de escala industrial 

Introdução: 

 Secadores por pulverização produzem pó a partir do líquido pulverizando o líquido em gotículas 
minúsculas e entrando imediatamente em contacto com as gotículas com o gás de secagem a 
quente. 

 São estratégicos porque podem ser utilizados para estabilizar agentes ou toxinas de armas 
biológicas e potencialmente produzem pós suficientemente pequenos para serem inalados. 

 
Remessas: 

 Os secadores por pulverização em escala laboratorial podem ser enviados montados, enquanto 
os secadores spray em escala de produção podem ser enviados em várias peças.  

o Estas peças, quando apresentadas separadamente, podem ser classificadas em outras 
posições do SH, dependendo dos seus materiais constituintes e características 
técnicas. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Os secadores por pulverização podem ser reconhecidos pelas suas câmaras de secagem 
cilíndricas que são afuniladas na parte inferior. Os secadores por pulverização de interesse 
estratégico podem produzir partículas inferiores a 10 µm. 

 Geralmente os secadores por pulverização de menor dimensão levantam mais preocupação 
(sistemas que caberiam dentro de uma sala) enquanto os sistemas muito grandes são menos 
preocupantes.  

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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8419.50 Permutadores de Calor 

 
Figura 43 Carcaça e tubo, placa e estrutura, e permutadores de calor de blocos 

Introdução: 

 Os permutadores de calor são utilizados para controlar a temperatura de misturas de reação 
química ou de produtos químicos. Para evitar a contaminação pela mistura de produtos 
químicos do processo com o fluido utilizado para o controlo de temperatura, os fluidos são 
separados fisicamente por tubos, placas ou blocos condutores térmicos. 

 
Remessas: 

 Dependendo do seu tamanho e durabilidade, os permutadores de calor podem ser amarrados a 
paletes ou presos em caixotes de grades para expedição. As portas devem ser tapadas 
aquando da expedição para evitar a entrada de contaminantes no permutador de calor. 
Grandes permutadores de calor podem ser amarrados a camiões de caixa aberta com 
estruturas especiais. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 A posição 8419.50 do SH é específica dos permutadores de calor mas não das versões 
estratégicas.  

 As placas de identificação do fabricante são úteis para identificar as mercadorias e as suas 
especificações. Para ser considerado estratégico, de acordo com as diretrizes do Grupo 
Austrália, um permutador de calor deve ter uma área de transferência de calor superior a 0,15 
metros quadrados mas inferior a 20 metros quadrados e todas as superfícies molhadas devem 
ser realizadas em materiais resistentes à corrosão, tais como ligas com elevado teor de níquel, 
vidro ou fluoropolímeros (ver Nota sobre materiais de construção). 

 Os permutadores de calor e os condensadores têm uma grande variedade de designs, mas 
partilham todos de algumas características físicas comuns. Primeiro, têm duas conexões de 
fluido, para o fluxo químico e para o fluido de controlo de temperatura. Em segundo lugar, são 
compostos por uma série de barreiras condutivas térmicas para manter os produtos químicos 
do processo e o fluido de controlo de temperatura fisicamente separados.  

 Três tipos comuns de permutadores de calor são de casco e tubo, de placas e de blocos. 
 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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8419.89 Reatores Químicos 

 
Figura 44 Reatores Químicos 

Introdução: 

 Os reatores químicos são utilizados para combinar diferentes produtos químicos para produzir 
(sintetizar) novos compostos químicos. Estão abrangidos pela posição 8419.89 do SH se 
integrarem meios de aquecimento ou arrefecimento, como habitualmente acontece.  

 
Remessas: 

 As unidades mais pequena, em escala laboratorial, são enviadas em caixas de papelão ou 
caixotes de grades em madeira. 

 As unidades de tamanho industrial são montadas em skid, com as portas tapadas. 

 O agitador pode ser fixado, enviado separadamente, ou faltar. 
 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 A posição 8419.89 do SH não é específica para reatores químicos. Os reatores químicos são 
geralmente cilíndricos, com orifícios e flanges na parte superior, incluindo um suporte para um 
agitador.  

 As placas de identificação do fabricante são úteis para identificar as mercadorias e as suas 
especificações. Para ser considerado estratégico, um reator químico deve ter um volume 
superior a 100 litros mas inferior a 20 000 litros e todas as superfícies molhadas devem ser 
realizadas em materiais resistentes à corrosão, tais como ligas com elevado teor de níquel, 
vidro ou fluoropolímeros (ver Nota relativa aos materiais de construção). 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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8419.89 Fermentadores 

 
Figura 45 Fermentador de escala laboratorial 

Introdução: 

 Um fermentador é um recipiente especializado utilizado na cultura de microrganismos. São 
amplamente utilizados na indústria alimentar e para a produção de medicamentos e vacinas, 
mas também são habitualmente utilizados para produzir agentes de armas biológicas. 

 Consistem geralmente numa cuba de vidro ou de aço inoxidável polido com um motor de 
acionamento para agitação e um sistema de comando. Podem também ser sistemas de uso 
único. 

 Também conhecidos como biorreatores ou quimiostatos . 
 
Remessas: 

 A cuba geralmente estará separada do motor de acionamento e envolvida em plástico com as 
portas cobertas. A cuba será então colocada em caixas ou caixotes de grades. As unidades de 
comando eletrónico geralmente serão embaladas separadamente. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 A posição 8419.89 do SH não é específico para fermentadores. Os fermentadores utilizados na 
produção de vinho e cerveja são classificados sob o n.º 8435.10 ou 8438.40.  

 Os fermentadores também são frequentemente classificados na posição 8479.82 (como 
misturadores ou agitadores). 

 Para ser estratégico, um fermentador deve ter uma capacidade igual ou superior a 20 litros e 
permitir a cultura de microrganismos patogénicos, vírus ou produção de toxinas, sem a 
propagação de aerossóis. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

84.21 Centrifugadores e aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases. 

A posição 84.21 do SH engloba vários produtos estratégicos, incluindo centrifugadores, secadores por 
pulverização, separadores centrífugos e equipamento de filtração. É de notar que as centrifugadoras a 
gás para a separação de isótopos de urânio são abrangidas pela posição 8401.20 do SH. 
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8421.19 Centrifugadores 

 
Figura 46 Centrifugador para calibração de acelerómetros (esquerda) e centrifugador de laboratório (não 
estratégico) (direita) 

Introdução: 

 Um centrifugador é um aparelho que roda rapidamente um recipiente para aplicar força 
centrífuga ao seu conteúdo. Estão habituados a testar e calibrar acelerómetros de calibração 
utilizados em sistemas de orientação de mísseis. 

 
Remessas: 

 A embalagem será robusta mas não distinta. 
 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Os centrifugadores laboratoriais utilizados normalmente na centrifugação de amostras líquidas 
não são motivo de preocupação. 

 Centrifugadores capazes de impor acelerações acima de 100 g podem ser estratégicos. 
 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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8421.19 Separadores centrífugos 

 
Figura 47 Separador centrífugo (esquerda) e decantador centrífugo (direita) 

Introdução: 

 Um separador centrífugo faz rodar uma mistura de sólidos e líquidos (ou líquidos e líquidos) 
para separar materiais mais pesados de materiais mais leves. É normalmente utilizado na 
purificação de água e nas indústrias farmacêutica e alimentar. 

 É de interesse estratégico porque utilizado para recuperar agentes de armas biológicas ou 
toxinas dos seus meios de crescimento. 

 Pode ser referido como “decantador centrífugo” ou “disk stack centrifuges”. 
 
Remessas: 

 Os centrifugadores são artigos pesados e provavelmente embalados em caixotes de grade ou 
em paletes. Os decantadores podem ser enviados com a cuba de centrifugação separada da 
sua cobertura metálica. Os conjuntos rotativos podem ser levantados utilizando suportes de 
transporte para proteger os seus rolamentos durante o transporte. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Os separadores centrífugos são facilmente reconhecidos pela sua cuba cónica, polida e distinta. 

 Os decantadores centrífugos têm uma orientação horizontal. 

 Os separadores centrífugos estratégicos devem ser capazes de funcionamento contínuo (pelo 
menos 100 litros por hora) e possuir componentes de titânio ou aço inoxidável polido. Devem 
também poder ser esterilizados a vapor enquanto fechados. 

o O funcionamento contínuo implica que estas máquinas devem ter pelo menos três 
conexões (uma entrada e duas saídas) e pelo menos mais uma conexão para 
esterilização a vapor. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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8421.29 Equipamento de filtragem de fluxo cruzado 

 
Figura 48 Sistema de filtragem de fluxo cruzado 

Introdução: 

 No equipamento de filtragem de fluxo cruzado uma solução é filtrada à medida que flui 
paralelamente a uma membrana, a diferença dos filtros de fluxo direto tradicionais, nos quais o 
líquido flui perpendicularmente à superfície do filtro. 

 A filtragem de fluxo cruzado é utilizada no processamento microbiológico para separar os 
microrganismos ou os seus produtos da solução. Também é utilizada no processamento de 
alimentos para clarificação de líquidos e na indústria leiteira para reduzir o conteúdo bacteriano 
dos produtos lácteos. São equipamentos estratégicos porque podem ser utilizados para 
recuperar agentes de armas biológicas ou toxinas do caldo de fermentação. 

 Também conhecida como filtração de fluxo tangencial filtração fluxo cruzado. 
 
Remessas: 

 A embalagem será robusta mas não distinta. 
 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Os sistemas de filtragem estratégica de fluxo cruzado devem ter uma área total de filtragem de 
pelo menos 1 metro quadrado. 

 Os sistemas são muitas vezes feitos de aço inoxidável polido ou titânio e muitas vezes 
compreendem um conjunto de cilindros paralelos (combinando a área de filtração de vários 
filtros modulares). 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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8421.29 ou 8421.99 Elementos filtrantes 

 
Figura 49 Cassetes com filtro de fluxo cruzado 

Introdução: 

 Cassetes filtrantes e membranas para sistemas de filtração de fluxo cruzado são também 
componentes estratégicos. 

 
Remessas: 

 As cassetes filtrantes são normalmente embaladas em caixas de papelão.  
 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Estes códigos do SH aplicam-se a peças de máquinas de filtração ou purificação, incluindo 
muitos sistemas de filtração comuns que não são estratégicos. A principal característica 
diferencial será se o módulo de filtração for projetado para fluxo tangencial. Os tipos mais 
comuns são as cassetes de placa plana ou cilindros. São geralmente poliméricos (plástico), 
mas podem ser de cerâmica ou aço inoxidável. 

o Note-se que muitos elementos filtrantes serão classificados de acordo com seu material 
constituinte. 

 As cassetes filtrantes para equipamentos de filtração de fluxo cruzado são consideradas 
estratégicas se tiverem uma área de filtração de pelo menos 0,2 metros quadrados. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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8422.30 Equipamento de enchimento 

 
Figura 50 Equipamento de enchimento 

Introdução: 

 SH 8422.30 (máquinas para encher recipientes) aplica-se a equipamentos estratégicos que 
podem ser operados por comando à distância para encher munições de armas químicas com 
agentes de armas químicas tóxicos e corrosivos ou para transferir tais produtos químicos 
tóxicos e corrosivos para recipientes.  

 
Remessas: 

 A embalagem será robusta mas não distinta. 
 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Para distinguir o equipamento de enchimento de interesse estratégico do equipamento de 
enchimento comum utilizado, por exemplo, na indústria de bebidas, as principais características 
são a possibilidade de operação por comando à distância e o uso de equipamento resistente à 
corrosão materiais tais como níquel, ligas de níquel, ou ligas de níquel-cromo. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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84.28 Máquinas Especiais de Elevação ou Movimentação

 

Figura 51 Manipuladores de comando a distância 

Introdução: 

 Manipuladores de comando à distância permitem que um mecanismo semelhante a uma mão 
seja controlado por um operador humano, normalmente para mover ou manipular materiais 
perigosos com segurança. Podem ser mecânicos ou operados por joystick ou teclado. 

 Os manipuladores de comando à distância são estratégicos porque permitem o manuseio de 
materiais altamente radioativos numa instalação blindada de células quentes. 

 Também conhecido como “telemanipuladores ” e “manipuladores master-slave ” 
 
Remessas: 

 Os manipuladores mecânicos master-slave são geralmente enviados como uma única unidade, 
embalados em blocos de apoio para evitar movimentos e envoltos em plástico. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 A posição 8428.90 do SH aplica-se a muitos componentes especiais de máquinas de elevação 
ou manuseio, além de manipuladores de comando à distância. 

 Manipuladores de comando à distância adequados para uso numa instalação de células 
quentes nucleares e máquinas bastante exclusivas, sofisticadas e caras. Para serem 
considerados estratégicos, devem ser suficientemente grandes para trabalharem através ou 
sobre uma parede de pelo menos 30 cm de espessura.  

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

84.45 Máquinas de bobinar. 

Introdução: 

 A posição 8445 do SH aplica-se a máquinas para a preparação de matérias têxteis, mas como 
utiliza o termo “bobinadeiras”, a comunidade profissional pode utilizar este código para 
bobinadeiras de filamentos utilizadas para a produção de tais compósitos estruturais.  

 As máquinas de bobinar filamentos constam da posição 84.77 Máquinas para fabrico de artigos 
de plástico reforçado com fibras. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Os envios de artigos abrangidos por este código SH normalmente envolveriam a indústria têxtil, 
mas as bobinadeiras de filamentos para a produção de compósitos estruturais não seriam 
utilizadas para a produção de têxteis. 
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84.46 Teares para tecidos. 

Introdução: 

 A posição 8446 do SH aplica-se a teares para a produção de tecidos, mas como utiliza o termo 
“teares” a comunidade profissional pode utilizar este código para teares multidirecionais e 
multidimensionais utilizados para a produção de estruturas compostas.  

 As máquinas de tecer para a produção de estruturas compostas são abordadas na posição 
84.77 Máquinas para fabrico de artigos de plástico reforçado com fibras. 

84.56 Máquinas por eletroerosão 

 
Figura 52 Máquinas por eletroerosão 

Introdução: 

 A posição 8456.30 do SH aplica-se a máquinas-ferramentas para remoção de metal pelo 
processo de eletroerosão (ou seja, por descargas elétricas repentinas). Estas são por vezes 
conhecidas como máquinas de corte por eletroerosão EDM. 

 São estratégicas porque podem ser utilizadas para cortar componentes críticos para armas 
nucleares e certos componentes de equipamentos de enriquecimento de urânio. 

 
Remessas: 

 É provável que as máquinas por eletroerosão sejam enviadas como uma unidade num grande 
caixote de grades, mas a unidade de comando pode ser colocada numa caixa separada. A 
consola que contém as fontes de alimentação eletrónica e elétrica para a máquina ferramenta 
também pode ser embalada separadamente.  

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Existem dois tipos principais de máquinas por eletroerosão, o tipo “ram” (penetração) que utiliza 
um elétrodo fixo e o tipo fio que utiliza um fio em movimento contínuo.  

o O tipo de penetração é considerado estratégico se oferece certas capacidades técnicas 
(especialmente ter dois ou mais eixos rotativos que possam ser coordenados 
simultaneamente 

 Estes são frequentemente referidos como "Sink EDM" ou "Plunge EDM" 
 Embora estas máquinas sejam geralmente semelhantes às fresadoras, não 

possuem um fuso rotativo para uma ferramenta de corte. 
o O tipo fio não é considerado estratégico. 

 Máquinas usadas podem representar um risco significativo, uma vez que o cumprimento dos 
requisitos de licenciamento ou autorização é muitas vezes menos comum no mercado 
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secundário. 
 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

84.57 Centros de fabricação (vs. 84.59) 

Introdução: 

 Os centros de fabricação realizam várias operações de fabricação em metal utilizando a troca 
automática de ferramentas. As máquinas nas posições 8459 a 8461 podem ser classificadas na 
posição 8457 se tiverem tais capacidades. 

84.58 Tornos  

 
Figura 53 Torno 

Introdução: 

 Os tornos rodam uma peça metálica que está a ser fabricada e removem o material utilizando 
uma ferramenta de corte que não roda. (Note-se que os tornos repuxadores, que deformam em 
vez de cortar o material, são classificados na posição 84.63 do SH.) 

 Os centros de torneamento podem ter a função de fresagem (as designadas máquinas de 
tornear-fresarmáquinas de tornear-fresar). 

 São estratégicos porque podem ser utilizados para produzir certos componentes para armas 
nucleares e máquinas para enriquecimento de urânio. 

 
Remessas: 

 É provável que os tornos sejam enviados como uma unidade numa caixa grande, mas a 
unidade de comando pode estar numa caixa separada. A consola que contém as fontes de 
alimentação eletrónica e elétrica para a máquina ferramenta também pode ser embalada 
separadamente.  

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Somente os tornos de comando numérico são considerados estratégicos. Estes estão 
classificados na posição 8458.11 do SH. 

 Os tornos dispõem de um fuso para segurar a peça a ser maquinada. 

 São consideradas estratégicas se tiverem muito boa precisão de posicionamento (normalmente 
melhor que 6 µm) e dois ou mais eixos que possam ser coordenados simultaneamente.  

 Máquinas usadas podem representar um risco significativo, uma vez que o cumprimento dos 
requisitos de licenciamento ou autorização é muitas vezes menos comum no mercado 
secundário. 
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Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Importante: determinar se uma máquina-ferramenta cumpre as especificações de precisão da 
legislação nacional é tecnicamente difícil. Aconselha-se reachback técnico à autoridade 
nacional. 

 

84.59 Fresadoras 

 
Figura 54 Fresadoras CNC e uma mesa rotativa 

Introdução: 

 As fresadoras  trabalham uma superfície metálica por meio de ferramentas rotativas 
combinadas com um movimento de deslocação da peça fixada na mesa da máquina.  

 São estratégicas porque podem ser utilizadas para cortar componentes críticos para armas 
nucleares e certos componentes de equipamentos de enriquecimento de urânio. 
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Remessas: 

 As fresadoras são frequentemente envolvidas em plástico e enviadas como uma unidade num 
caixote de grades grande, mas a unidade de comando pode ser colocada numa caixa 
separada. A consola que contém as fontes de alimentação eletrónica e elétrica para a máquina 
ferramenta também pode ser embalada separadamente.  

 No caso de máquinas muito grandes, os componentes principais como a base, a coluna, a 
estrutura do eixo e os motores de acionamento serão provavelmente enviados em caixas 
separadas.  

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Os códigos 8459.21, 8459.31, 8459.51 e 8459.61 do SH correspondem a máquinas de 
comando numérico (CNC), que são as de interesse estratégico.  

 Em particular, máquinas com cinco ou mais eixos, dois ou mais eixos de contorno rotativo, ou 
precisões de posicionamento superiores a 6 µm, são estrategicamente relevantes. 

o A presença de uma mesa rotativa (ver Figura 54) é uma boa indicação de que a 
máquina tem eixos rotativos, mas isto é algo que também pode ser realizado com uma 
ferramenta de corte giratória. 

 Máquinas usadas podem representar um risco significativo, uma vez que o cumprimento dos 
requisitos de licenciamento ou autorização é muitas vezes menos comum no mercado 
secundário. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Importante: determinar se uma máquina-ferramenta cumpre as especificações de precisão da 
legislação nacional é tecnicamente difícil. Aconselha-se reachback técnico à autoridade 
nacional. 

 

84.60 Retificadoras 

 
Figura 55 Retificadora de precisão de comando numérico 

Introdução: 

 A posição 84.60 do SH abrange determinadas máquinas de acabamento de superfície em 
metais, incluindo as retificadoras de vários tipos (por exemplo, retificadoras de superfícies 
internas, retificadoras de superfícies sem centro, retificadoras de superfícies, retificadoras de 
roscas, etc.) cuja função é aperfeiçoar, com o grau de precisão desejado, o trabalho de outras 
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máquinas. (Note-se que as retificadoras concebidas para trabalhar com microrganismos, vírus e 
toxinas são classificadas na posição 8479.82 do SH) 

 
Remessas: 

 É provável que as retificadoras sejam enviadas como uma unidade num caixote de grades 
grande, mas a unidade de comando pode ser colocada numa caixa separada. A consola que 
contém as fontes de alimentação eletrónica e elétrica para a máquina ferramenta também pode 
ser embalada separadamente.  

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Os códigos do 8460.11 e 8460.21 do SH correspondem a máquinas de comando numérico 
precisas, que são as de interesse estratégico.  

 Em particular, máquinas com cinco ou mais eixos ou precisões de posicionamento superior que 
4 µm são estrategicamente significativas. 

 Embora estas máquinas sejam geralmente semelhantes às fresadoras, utilizam discos, rodas 
ou tambores abrasivos como ferramentas de corte. 

 Máquinas usadas podem representar um risco significativo, uma vez que o cumprimento dos 
requisitos de licenciamento ou autorização é muitas vezes menos comum no mercado 
secundário. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Importante: determinar se uma máquina-ferramenta cumpre as especificações de precisão da 
legislação nacional é tecnicamente difícil. Aconselha-se reachback técnico à autoridade 
nacional. 

84.62 Prensas 

Introdução: 

 O cabeçalho 84.62 do SH aplica-se às prensas que trabalham metais ou carbonetos metálicos, 
incluindo (segundo as notas explicativas) “prensas para moldar pós metálicos por sinterização”. 
Como resultado, a comunidade comercial usa frequentemente este código para prensas 
isostáticas. Todavia, as que não podem ser utilizadas na sinterização de materiais que não 
sejam metais ou carbonetos metálicos, não devem ser classificados na posição 84.62.  

 Existem dois tipos principais de prensas isostáticas estratégicas. As prensas isostáticas a frio 
(CIP) são descritas em 84.79 abaixo, enquanto as prensas isostáticas a quente são descritas 
em 85.14. 

84.63 Outras máquinas-ferramentas 

 
Figura 56 Máquina de formação de fluxo 
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Introdução: 

 A posição 8463 do SH inclui “tornos repuxadores” que diferem dos tornos comuns pelo facto de 
operarem deformando o metal (em vez de o cortar ou remover). Parecem tornos mas usam 
rolos em vez de ferramentas de corte.  

 As máquinas de enformação contínua  (e as máquinas de enformação por rotação com funções 
de enformação contínua) são utilizadas para fabricar formas ocas, simétricas, de parede 
relativamente fina a partir de pré-formas cónicas, em forma de disco ou de anel. A pré-forma é 
girada e pressionada contra um mandril com rolos para lhe dar a forma desejada. A formação 
de fluxo aplica forças extremamente elevadas para reduzir a espessura do material. 

 Note-se que os operadores do comércio podem classificar as máquinas de formação de fluxo 
na posição 84.55 do SH como “laminadores”  

 
Remessas: 

 Os tornos repuxadores são artigos industriais pesados, geralmente enviados em grandes 
caixotes de grades. 

 As grandes máquinas verticais são normalmente enviadas com estes componentes embalados 
separadamente.  

o Braços de rolo 
o Colunas Verticais 
o Mandris 
o Unidade de comando 
o Alimentação hidráulica e unidade de energia 

 Máquinas verticais mais pequenas, bem como máquinas horizontais podem ser enviadas num 
contentor grande. Os braços de rolos serão enviados na configuração montada. 

 Tal como nas máquinas verticais maiores, a unidade de comando e a fonte de alimentação 
hidráulica serão normalmente encaixotadas separadamente. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Nesta rubrica, as máquinas de enformação contínua são consideradas estratégicas se 
cumprirem determinados requisitos técnicos porque podem ser utilizadas para formar rotores 
para centrifugadoras a gás de enriquecimento de urânio ou componentes de propulsão de 
mísseis.  

 Uma consideração chave é o número de rolos ou o número de eixos que podem ser 
coordenados simultaneamente. As máquinas com três ou mais rolos ou dois ou mais eixos são 
de particular interesse. 

 As placas de identificação do fabricante, os nomes dos fabricantes e os números dos modelos 
são particularmente valiosos para a identificação destas mercadorias. 

 Máquinas usadas podem representar um risco significativo, uma vez que o cumprimento dos 
requisitos de licenciamento ou autorização é muitas vezes menos comum no mercado 
secundário. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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84.77 Máquinas para fabrico de artigos de plástico reforçado com fibras 

 
Figura 57 Máquinas de bobinar filamentos 

Introdução: 

 As máquinas de bobinar filamentos produzem plásticos reforçados com fibras (PRF) enrolando 
fibras contínuas impregnadas com resina num mandril rotativo com padrão geométrico preciso 
para produzir compostos fortes, duráveis e leves, muitas vezes mais fortes e leves do que o 
aço. São utilizados na produção de componentes compostos aeroespaciais, artigos desportivos, 
tanques de armazenamento e tubos. São estratégicos porque também são utilizados para 
produzir rotores para centrifugadoras a gás de enriquecimento de urânio e no fabrico de 
componentes estruturais para mísseis. 

 
Remessas: 

 As máquinas são geralmente enviadas em caixas ou em invólucros de filme plástico. Os painéis 
de comando serão normalmente envolvidos em plástico. 

 As máquinas mais pequenas (de mesa ou com suporte autónomo) são normalmente enviadas 
numa só peça. As máquinas maiores podem ser enviadas como componentes separados e as 
estruturas longas de transporte podem ser desmontadas em secções para expedição.  

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 As máquinas de bobinar filamentos possuem painéis de comando numérico, uma estrutura de 
aço ou uma estrutura para segurar as extremidades do(s) mandril(s), fusos de acionamento 
para rodar o(s) mandril(s) e uma calha de alimentação e carro com bobinas para fibra. Também 
terão pés com flanges para os aparafusar ao chão. 

 Ver também as posições 84.45e 84.46 acima.  
 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não foram identificados problemas de apreensão e disposição especiais para esta mercadoria. 

84.79 Máquinas e aparelhos mecânicos com função própria, não especificados nem incluídos noutras 
posições 

A posição 84.79 do SH aplica-se a máquinas não classificadas noutra posição e o código 8479.89 
aplica-se a “Outras máquinas e aparelhos mecânicos” não mencionados noutra posição do capítulo 
84.79. Neste capítulo são classificados vários itens estratégicos.  
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8479.50 Robôs 

 
Figura 58 Robôs 

Introdução: 

 Os robôs são mecanismos programáveis capazes de posicionar ou de se mover em 3 
dimensões, muito parecidos com um braço humano. Podem mover material, peças ou operar 
ferramentas. São utilizados rotineiramente na realização de pinturas, soldagem, pulverização de 
espuma e corte por jato de água. 

 Alguns robôs industriais são considerados estratégicos, incluindo os concebidos para o 
manuseamento de explosivos e os concebidos para o manuseamento de materiais radioativos. 

 
Remessas: 

 O robô normalmente é expedido inteiro, com exceção dos manipuladores terminais 
(ferramentas) e da unidade de comando e fonte de alimentação associados, que poderão ser 
embalados separadamente. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Este código do SH aplica-se a robôs industriais capazes de executar uma variedade de funções 
através do uso de diferentes ferramentas. Os robôs especificamente concebidos para 
desempenhar uma função específica (como pintura, pulverização, corte ou soldadura) serão 
classificados em rubricas que abrangem a sua função. 

 Para distinguir os robôs estratégicos dos robôs industriais mais comuns, as indicações “à prova 
de explosão” ou “à prova de radiação” presentes na documentação a acompanhar poderão 
representar um bom indicador. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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8479.89 Prensas isostáticas a frio 

 
Figura 59 Prensa isostática 

Introdução: 

 Ver também 84.62 (prensas, na qual frequentemente são classificadas as prensas isostáticas) e 
85.14 (prensas isostáticas a quente). 

 As prensas a frio utilizam um fluido para aplicar uma pressão a um molde numa câmara de 
pressão de modo a compactar os pós e formar peças sólidas com densidade uniforme. 

 São estratégicas porque podem ser utilizadas para produzir peças de dispositivos explosivos 
nucleares. 

 
Remessas: 

 As grandes câmaras de pressão são muito pesadas (milhares de quilos) devido às suas 
paredes espessas. É comum serem utilizadas paletes de madeira e cintas de aço. São 
normalmente enviadas inteiras. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 A característica mais notável de uma prensa isostática típica é a câmara de pressão de parede 
espessa fechada numa extremidade e com um tampão roscado na outra extremidade. Estas 
máquinas normalmente custam centenas de milhares de dólares. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 



122 
 

84.81 Válvulas 

 
Figura 60 Válvulas com vedante de fole (esquerda), válvula de flouropolímero (centro), servoválvula (direita) 

Introdução: 

 As válvulas são utilizadas para controlar e regular o fluxo de gases e líquidos. São bens de 
dupla utilização na verdadeira aceção da definição, uma vez que são amplamente utilizados 
fora do âmbito das ADM. Apenas certas válvulas especializadas são consideradas estratégicas 
pois podem, por exemplo, ser utilizadas para processar gás hexafluoreto de urânio numa 
instalação de enriquecimento de urânio ou produtos químicos tóxicos e corrosivos numa 
instalação para a produção de armas químicas. Além disso, determinadas servoválvulas 
utilizadas em mísseis são consideradas estratégicas. 

 
Remessas: 

 As válvulas pequenas são normalmente enviadas em caixas de cartão. Cada caixa pode conter 
uma ou várias válvulas, dependendo do tamanho.  

 As válvulas grandes são enviadas em caixas de grade ou em paletes. 
 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 É provável que as válvulas estratégicas sejam muito mais caras do que as válvulas normais, o 
que significa que as remessas de válvulas estratégicas terão provavelmente custos unitários 
anormalmente elevados e rácios custo/peso da posição 8481 do SH. 

 As válvulas podem ser estratégicas se forem realizadas com determinados materiais resistentes 
à corrosão (ver nota introdutória ao capítulo 84). 

o Válvulas com vedante de fole válvulas de particular interesse.  
o Os materiais resistentes à corrosão que revestem as superfícies molhadas da válvula 

podem ser visualmente distintos. 

 As válvulas também seriam consideradas estratégicas se fossem especialmente concebidas ou 
preparadas para uso nuclear. Um possível indicador de tal preparação seria a chamada 
“marcação N” 

 As válvulas para mísseis são normalmente servoválvulas (operadas eletricamente). Existem 
dois tipos de válvulas identificados como estratégicos: 

o Servoválvulas  utilizadas em sistemas de controlo de voo (projetadas ou modificadas 
para operar em ambiente de vibração). Estas terão conexões hidráulicas e elétricas na 
lateral do dispositivo. Podem ser construídas em aço inoxidável e possuem cavilhas de 
fixação em ambas as extremidades. 

o Servoválvulas para utilização em sistemas a propelente líquido, com caudal superior a 
24 litros por minuto, a pressões iguais ou superiores a 7 megapascals, com tempo de 
resposta do atuador inferior a 100 milissegundos. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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2.20 Capítulo 85 do SH (máquinas e aparelhos elétricos e eletrónicos) 
Máquinas e aparelhos elétricos e eletrónicos pertencentes ao capítulo 85 do SH abrangem uma vasta 
gama de bens estratégicos, incluindo equipamento eletrónico autónomo, assim como certos 
componentes eletrónicos. Muitas vezes a chave para identificar equipamentos eletrónicos são as placas 
de identificação dos fabricantes que fornecem o nome do fabricante e o número do modelo do 
equipamento. Mesmo quando é identificado o equipamento de um tipo considerado estratégico, 
determinar se preenche as especificações encontradas nas listas de controlo nacionais requer muitas 
vezes um reachback técnico. 

8504.40 Fontes de Alimentação de Corrente Contínua (CC) 

 
Figura 61 Fonte de alimentação de alta tensão (HVPS) 

Introdução: 

 A posição 8504.40 do SH aplica-se a retificadores, que convertem corrente alternada (CA) em 
corrente contínua (CC). Algumas fontes de alimentação CC são estratégicas porque são 
utilizadas para criar um campo magnético estável no processo de separação isotópica 
eletromagnética. 

 
Remessas: 

 As fontes de alimentação CC de alta potência ou de alta tensão são normalmente embaladas 
para expedição em caixas de contraplacado reforçadas e de peso elevado. Pesam desde 
milhares de kg até algumas dezenas de milhares de kg e podem ter 1 a 3 metros em cada lado.  

 A fonte de alimentação pode utilizar transformadores projetados para serem preenchidos com 
óleo, mas normalmente serão enviados secos. Terão placas de identificação a indicar tanto os 
pesos secos como molhados. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 A estabilidade de corrente ou tensão melhor que 0,1% é uma característica importante das 
fontes de alimentação estratégicas.  

 As fontes de alimentação CC de potência elevada devem fornecer 100 volts a 500 amperes ou 
mais, ou seja, 50 kVA).  

 As fontes de alimentação CC de corrente elevada devem fornecer 20 quilovolts a 1 ampere ou 
mais, ou seja, 20 kVA). 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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8504.40 Inversores 

 
Figura 62 Controladores de motores de frequência variável 

Introdução: 

 A posição 8504.40 do SH também se aplica a “conversores de corrente alternada e conversores 
cíclicos”77 através dos quais a corrente alternada (monofásica ou polifásica) é convertida para 
uma frequência diferente. 

 Um bem estratégico muito importante que se enquadra nesta classificação é o conversor de 
frequência, que fornece a potência de alta frequência necessária para rodar a centrifugadora a 
gás para enriquecimento de urânio a alta velocidade. 

 Também conhecidos como inversores, conversores, modificadores de frequência, fontes de 
alimentação de CA e controladores de velocidade de motores. 

 
Remessas: 

 Os conversores de frequência são normalmente envoltos em plástico e embalados em caixas 
de papelão resistente com material para absorver choques e vibrações. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 O parâmetro principal para distinguir os conversores estratégicos de frequência de outros 
“conversores estáticos” é a capacidade de produzir uma saída multifásica a uma frequência de 
600 Hz ou mais. Se for identificado este requisito então o reachback técnico pode ser adequado 
para verificar se outros requisitos também são preenchidos. 

o A maioria dos conversores de frequência no mercado atinge 400 Hz ou menos. 
 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

                                                      
77 Notas Explicativas do SH 



125 
 

85.06 Pilhas e baterias de pilha 

 
Figura 63 Baterias térmicas 

Introdução: 

 Um tipo muito especial de bateria que é considerado estratégico é a bateria térmica. Estas 
baterias de utilização única integram um eletrólito sólido e um material pirolítico que quando 
inflamado funde o eletrólito e ativa a bateria. São consideradas estratégicas apenas se 
concebidas ou modificadas para serem utilizadas em sistemas de mísseis. 

 
Remessas: 

 As baterias térmicas são enviadas em caixas de metal ou plástico ou em caixas de papelão 
almofadadas. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 As baterias térmicas são fabricadas em invólucros de aço selados a vácuo. 
o As ligações elétricas podem ter vedações herméticas distintas entre vidro e metal. 
o Podem ter um conector de cabo de acoplamento com rosca e flanges de montagem. 

 As baterias térmicas são muito mais caras por unidade do que as outras baterias, o que as deve 
destacar na posição do SH. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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85.14 Fornos 

 
Figura 64 Forno de indução sob vácuo (esquerda) e forno de arco para refusão (direita) 

Introdução: 

 A posição 85.14 do SH aplica-se a vários fornos elétricos do tipo industrial ou de laboratório. Os 
fornos que podem ser considerados estratégicos (porque podem ser utilizados na produção de 
componentes explosivos nucleares) incluem fornos de indução sob vácuo (ou de atmosfera 
controlada) (8514.20) e plasma, feixes de eletrões, ou fornos de arco (8514.30).  

 A posição 85.14 do SH também pode ser aplicada às prensas isostáticas a quente  também 
conhecida como HIP (hot isostatic press). Estas são semelhantes às prensas isostáticas a frio 
mas comprimem e sinterizam peças simultaneamente, aplicando gás pressurizado e aquecido 
ao material numa câmara de pressão. Estas prensas são estratégicas porque podem ser 
utilizadas para produzir componentes estruturais para mísseis, tais como tubeiras de foguete e 
pontas de ogiva de veículos de reentrada.  

 
Remessas: 

 Os fornos cilíndricos e os componentes são geralmente enviados em caixas de madeira 
envoltas em cintas de ferro. 

 As portas da estrutura dos fornos são rotuladas e cobertos durante o transporte para evitar a 
entrada de matérias estranhas no sistema do forno. 

 Cadinhos, bobinas de aquecimento por indução, tochas de plasma e canhões de feixe 
eletrónico podem ser instalados ou embalados separadamente. Equipamentos de apoio como 
bombas de vácuo, fontes de alimentação, bombas hidráulicas e consolas de comando são 
geralmente enviados em caixas de grade de madeira separadas. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 A posição 8514.10 do SH pode ser aplicada às prensas isostáticas a quente se equipadas com 
um forno aquecido por resistência. As características distintivas são referidas na entrada prensa 
isostática a frio. 

 A posição 8514.20 do SH é específica para fornos de indução.  
o Dentro desta rubrica, as principais características distintivas são uma câmara fechada 

(para controlar a atmosfera), uma bobina de indução de 60 cm ou menos de diâmetro, 
capacidade para operar acima de 850 ºC, e potência de 5 kW ou superior. 

 A posição 8514.30 do SH é muito geral, aplicando-se a todos os “outros fornos”. 
o Os fornos de arco para refusão podem ser identificados por uma estrutura cilíndrica alta 

e um cilindro hidráulico utilizado para baixar e levantar o elétrodo. 
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o Os fornos por feixes de eletrões e por plasma devem ter uma potência de 50 kW ou 
superior e serem capazes de operar acima de 1200 ºC. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

85.25 Câmaras fotográficas digitais 

Introdução: 

 Algumas câmaras fotográficas são consideradas estratégicas, independentemente de gravarem 
imagens digitalmente (posição 8525 do SH) ou quimicamente (posição 90.06 do SH). As 
câmaras fotográficas estratégicas que podem ser abrangidas por este título incluem:  

o Câmaras fotográficas resistentes a radiações 
o Câmaras fotográficas de alta velocidade 
o Câmaras fotográficas de visão noturna 

 

 
Figura 65 Câmara resistente a radiações (esquerda), câmara de alta velocidade (centro) e câmara de visão 
noturna (direita) 

8525.80 Câmaras resistentes a radiações 

Introdução 

 As câmaras resistentes a radiações são projetadas ou blindadas para permitir que operem num 
ambiente de alta radiação. São estratégicas porque permitem o processamento de materiais 
altamente radioativos, especialmente a separação do plutónio em instalações de 
reprocessamento. 

 
Remessas: 

 As câmaras resistentes a radiações são geralmente enviadas em contentores de plástico de 
tipo comercial almofadados. 

 As etiquetas e placas de identificação devem indicar o nome do fabricante, o número do modelo 
e um número de série. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 As câmaras resistentes a radiações são tipicamente cilíndricas com corpo de aço inoxidável ou 
alumínio. Podem ser reconhecidas enquanto câmaras fotográficas por a objetiva numa 
extremidade e conexão elétrica na outra. 

 Muitas vezes podem ser distinguidas das outras câmaras devido ao seu elevado valor unitário 
(dezenas de milhares de dólares), alojamentos blindados e tampas espessas da lente de vidro 
de chumbo. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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8525.80 Máquinas fotográficas de alta velocidade 

Introdução 

 As máquinas fotográficas de alta velocidade são estratégicas porque podem ser utilizadas no 
desenvolvimento e nos testes de dispositivos explosivos nucleares. 

 Na lista de dupla utilização do NSG podem ser identificados dois tipos de câmaras de alta 
velocidade:  

o Máquinas fotográficas mecânicas (máquinas fotográficas de espelho rotativo e 
máquinas de registo contínuo  e de imagens separadas Estas usam um espelho de 
rotação rápida para alcançar taxas de imagens ou registo contínuo elevadas. 

o As máquinas fotográficas eletrónicas de registo contínuo e de imagens separadas 
utilizam componentes óticos e eletrónicos altamente especializados para gerar 
imagens, e são menos distinguíveis que as máquinas fotográficas de espelho rotativo. 

 
Remessas: 

 Estas máquinas fotográficas tendem a ser grandes, pesadas e extremamente caras. Estarão 
muito bem embaladas como instrumentos delicados e caros. São geralmente enviadas 
individualmente. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Como mencionado nas remessas, estas máquinas fotográficas tendem a ser grandes 
(aproximadamente com lados de 1 m), pesadas (centenas de kg) e extremamente caras (mais 
de 100 000 dólares), e estas características podem ajudar a distinguir estas câmaras de outras 
câmaras digitais enviadas sob este código de SH. 

 As máquinas fotográficas de espelho rotativo possuem frequentemente caixas metálicas, uma 
entrada para gás de alta pressão (para acionar o espelho rotativo), uma lente grande de 
elevada qualidade e no caso das câmaras de espelho rotativo mais antigas com película, uma 
forma circular ou semicircular distinta. 

o Para serem consideradas estratégicas, devem ter velocidades de gravação superiores 
a 225.000 imagens por segundo ou velocidades de registo superiores a 0,5 mm/µs. 

 As máquinas fotográficas eletrónicas de registo contínuo e de imagens separadas são 
semelhantes a uma câmara de vídeo grande e comum, com uma lente grande de alta qualidade 
e um sistema eletrónico em forma de caixa. 

o Para serem consideradas estratégicas, devem conseguir atingir um tempo de resolução 
ou de exposição de 50 ns ou inferior. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

8525.80 Câmaras de visão noturna 

Introdução 

 Os intensificadores de imagem amplificam a luz muito fraca para fornecer uma imagem de 
qualidade ao utilizador. Estas têm aplicações militares para miras de armas e vigilância ótica.  

 
Remessas: 

 As câmaras de visão noturna são geralmente enviadas em caixas de papelão resistente com 
amortecimento. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 As câmaras de visão noturna  podem se ser muito semelhantes a binóculos ou a câmaras de 
vigilância. Algumas são de dupla utilização, mas outras são construídas principalmente para 
uso militar (MILSPEC).  
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 Pode ser chamada de “câmara intensificadora de imagem“ ou câmara CCD por 
bombardeamento de eletrões” 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

85.26 Sistemas de Radar 

 
Figura 66 Unidades de radar - aéreo (esquerda), sistema de seguimento (centro) e sistema de seguimento 
por laser (direita). 

Introdução: 

 Os radares geram um impulso de energia eletromagnética e detetam a energia refletida de 
volta, calculando assim a distância até ao objeto detetado. Radares projetados para sistemas 
de mísseis podem ser utilizados para guiar mísseis de cruzeiro de VANT/drones (por exemplo, 
por imagens do terreno) ou para comandar cargas úteis (por exemplo, com altímetros de radar). 
Podem também ser utilizados a partir do solo para o seguimento de veículos de lançamento.  

 Os radares também são amplamente utilizados em áreas militares e comerciais convencionais.  
 
Remessas: 

 Os radares serão normalmente selados em sacos de plástico e cuidadosamente embalados. A 
estrutura da antena e os sistemas de acionamento são especialmente sensíveis. Os sistemas 
são selados num invólucro hermético e enviados em contentores almofadados. Pode ser 
utilizada uma ampla gama de contentores externos, incluindo tambores metálicos, caixas de 
madeira e caixas compostas ou de metal. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Os radares são reconhecíveis pela sua antena orientável ou antena matricial ligada a um 
mecanismo por cardan para a movimentação. Os sistemas por radar para mísseis e VANT são 
normalmente projetados como um conjunto único que consiste num subconjunto da antena 
localizado numa extremidade e os outros componentes numa ou mais caixas localizadas 
situadas nas proximidades. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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85.32 Condensadores 

 
Figura 67 Condensadores 

Introdução: 

 Os condensadores convencionais são muito comuns e a grande maioria dos condensadores 
comercializados não são considerados estratégicos.  

 As listas de controlo do NSG e WA identificam condensadores especiais de impulsos de 
descarga e condensadores de armazenamento de alta energia. 

 Os condensadores de impulsos de descarga são considerados estratégicos porque são 
componentes-chave dos dispositivos de ignição de armas nucleares. 

 Os condensadores também são conhecidos como capacitores . 
 
Remessas: 

 Os condensadores comuns são frequentemente enviados em bobinas de fita adesiva (cada 
uma com milhares de condensadores), mas os condensadores estratégicos são geralmente 
enviados em caixas robustas e em quantidades menores.  

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Os condensadores estratégicos diferem significativamente dos condensadores pequenos e 
baratos amplamente utilizados na eletrónica de consumo. 

o Os condensadores comuns utilizados na eletrónica de consumo são normalmente 
enviados às dezenas de milhares. Têm valores unitários muito baixos (~USD 0,01 por 
unidade), são pequenos (na escala de milímetros), e têm massa reduzida (gramas).  

o Os condensadores de impulsos de descarga têm um perfil muito diferente, geralmente 
enviados em quantidades entre 10 e 100, com valores unitários de centenas de dólares 
cada, e são consideravelmente maiores (na escala de vários centímetros e pesam 
centenas de gramas cada um).  

 Caso se suspeite que uma remessa de condensadores possa ser estratégica, será necessário 
verificar as especificações técnicas. Devem ter uma tensão nominal de pelo menos 750 volts 
para garantir uma investigação mais aprofundada. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 É necessário ter cuidado ao manusear condensadores, pois estes podem armazenar energia 
elétrica e apresentar, portanto, um risco de choque elétrico. Entre os terminais de um 
condensador deve estar presente um fio de curto-circuito.  

 Além disso, alguns condensadores podem conter óleos perigosos. 
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8535.30 Seccionadores e interruptores para tensões superiores a 1000 volts 

 
Figura 68 Espinterómetros controlados (esquerda e centro) e válvulas critrão (direita) 

Introdução: 

 A posição 85.35 do SH abrange normalmente os aparelhos elétricos utilizados nos sistemas de 
distribuição de energia, mas abrange também os tipos de interruptores descritos para a posição 
85.36 para tensões superiores a 1000 volts, incluindo os "interruptores eletrónicos sem 
contacto". Equipamentos de comutação estratégica que preenchem esta descrição incluem 
espinterómetros controlados  e tubos de cátodo frio (tal como as válvulas critrão e as válvulas 
espritrão). 

o É de notar que os operadores comerciais podem classificar os tubos catódicos frios na 
posição 8540.89 do SH. 

 Estes interruptores e seccionadores são considerados estratégicos porque são um dos 
principais componentes dos dispositivos de ignição de armas nucleares. 

 
Remessas: 

 Não foi identificada nenhuma embalagem diferente ou distinta para esta mercadoria. Estes 
interruptores são pequenos componentes eletrónicos que medem normalmente apenas alguns 
centímetros. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Os espinterómetros controlados são normalmente cilindros de cerâmica com três conectores 
metálicos externos (duas chapas planas e um gatilho central).  

o Seriam considerados estratégicos se classificados para uma corrente de pico de 500 
amperes ou superior e tivessem um tempo de atraso de ânodo de 15 microssegundos 
ou inferior. 

 As válvulas espritrão são pequenos bulbos cilíndricos de vidro, de aproximadamente 1 
centímetro de comprimento e de diâmetro, com três conectores externos. As válvulas critrão 
são semelhantes às válvulas espritrão mas têm quatro conectores externos. Normalmente 
também trazem uma etiqueta de aviso a indicar que contêm materiais radioativos.  

o As válvulas espritrão e critrão são consideradas estratégicas se tiverem uma corrente 
de pico nominal de 100 amperes ou superior, um tempo de atraso de ânodo de 10 
microssegundos ou inferior e uma tensão nominal de 2,5 quilovolts ou superior. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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8540.81 ou 8540.89 Tubos Fotomultiplicadores (PMT) 

 
Figura 69 Tubos fotomultiplicadores 

Introdução: 

 O código 8540.81 do SH refere-se a “válvulas e tubos para recetores ou amplificadores”. Um 
bem estratégico classificado sob este código é o tubo fotomultiplicador (PMT), que é um tubo 
fotossensível sob vácuo composto por um cátodo fotoemissivo e um multiplicador de eletrões. 
São detetores de luz extremamente sensíveis que multiplicam a corrente produzida pela luz 
incidente, permitindo a deteção de fotões individuais. São considerados estratégicos porque 
podem ser utilizados em testes nucleares.  

 
Remessas: 

 Os tubos fotomultiplicadores são geralmente enviados em caixas de papelão individuais com 
material amortecedor de choque. As janelas podem ser cobertas por uma camada opaca para 
proteção. Uma tampa de proteção pode ser colocada sobre os cabos expostos.  

 A etiqueta deve indicar o fabricante e o número do modelo, e deve incluir uma folha de 
especificações a indicar as dimensões do fotocátodo e o tempo de subida do impulso. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 O 8540.81 do SH não é específico para os PMT. Podem ser reconhecidos pelos seus tubos de 
vidro sob vácuo, pela superfície refletora semelhante a um espelho perto da janela e pelo 
elevado número de cabos elétricos (11 ou mais). 

 Os tubos fotomultiplicadores estratégicos terão tempos de subida rápidos (menos de 1 
nanossegundo) e um fotocátodo com uma grande superfície (superior a 20 centímetros 
quadrados) 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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8543.10 Aceleradores de Partículas 

 
Figura 70 Gerador de neutrões (esquerda) e sistemas de diagrafia (direita) 

Introdução: 

 Nesta subposição, os geradores de neutrões  são de interesse estratégico. Os geradores de 
neutrões aceleram iões de deutério ou trítio sobre um alvo de deutério ou trítio, causando 
reações de fusão que produzem neutrões. São estratégicos porque os neutrões resultantes 
podem ser utilizados para iniciar um dispositivo explosivo nuclear.  

 As aplicações não nucleares comuns incluem a diagrafia em poços de petróleo e a radiografia 
por neutrões. 

  
Remessas: 

 Emissores de neutrões de diagrafia completos serão normalmente embalados em tubos longos 
de plástico, caixas de madeira ou compensados reforçados por cintas de aço ou caixas 
metálicas. 

 Os tubos individuais de neutrões podem ser embalados em caixas de madeira mais pequenas 
com cintas metálicas. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 A 8543.10 do SH aplica-se a aceleradores de partículas, pelo que não é específico dos 
geradores de neutrões.  

 As etiquetas podem indicar que a embalagem contém materiais radioativos, especificamente 
trítio numa fonte selada.  

 Os tubos de neutrões podem ser de acrílico, vidro, cerâmica ou aço.  

 Para ser considerado estratégico, o gerador de neutrões deve ser projetado para operar sem 
um sistema de vácuo externo. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Os geradores de neutrões podem conter trítio e devem ser manuseados em conformidade. 
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8543.20 Geradores de Sinais 

 
Figura 71 Geradores de impulsos 

Introdução: 

 A posição 8543.20 do SH inclui os geradores de sinais (aparelhos para a produção de sinais 
elétricos de forma e magnitude de onda, frequência, etc., conhecidas).  

 Sob esta posição, os geradores de impulsos são de interesse estratégico porque podem ser 
utilizados para caracterizar o desempenho dos equipamentos de gravação de alta velocidade 
utilizados em testes nucleares. 

 Note-se que os conversores de frequência  (ver 8504.40) são por vezes declarados sob este 
código do SH, mas os geradores de sinais não produzem potência de saída apreciável e não 
serviriam como fontes de alimentação para centrifugadoras a gás. 

 
Remessas: 

 Os geradores de impulsos são normalmente embalados em caixas de papelão com plástico de 
poliestireno que se adapta ao formato da unidade para absorver o choque e a vibração durante 
o transporte. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 A posição 8543.20 do SH não é específica para geradores de impulsos.  

 Os geradores de impulsos básicos permitem aos utilizadores controlar a frequência ou a taxa de 
repetição de impulsos, a largura do impulso, os níveis de alta e baixa tensão do impulso e um 
atraso para um disparo interno ou externo. Produtos mais complexos permitem o controlo do 
tempo de subida e descida dos impulsos. Para ser considerado estratégico, um gerador de 
impulsos deve ter um tempo de transição do impulso inferior a 500 picossegundos (0,5 
nanossegundos). 

 Os geradores de impulsos normalmente têm quadros eletrónicos, com dimensão aproximada de 
10 cm x 20 cm x 30 cm e ~3 kg de peso. Normalmente possuem conectores para cabos 
coaxiais (muitas vezes etiquetados como “trigger” e “out” ou “ext”). 
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8543.70 Outras máquinas e aparelhos 

 
Figura 72 Dispositivos de ignição 

Introdução 

 Os sistemas de ignição de detonadores eletrónicos, também conhecidos como dispositivos de 
ignição, são geralmente classificados sob este código do SH. Alguns dispositivos de ignição são 
estratégicos porque podem ser utilizados para acionar detonadores de armas nucleares com 
tempos precisos. 

 
Remessas: 

 Os dispositivos de ignição são normalmente embalados em caixas de papelão com plástico de 
poliestireno de modo a que o dispositivo fique completamente envolto e sejam absorvidos os 
choques e as vibrações durante o transporte. 
 

Identificação 

 Os dispositivos de ignição terão normalmente marcações que indicam a ligação aos 
detonadores. Para serem considerados estratégicos, devem ser concebidos para disparar 
múltiplos detonadores estratégicos. Tal característica é muitas vezes indicada pelo termo 
“capacidade de ignição em paralelo”. 

 Os dispositivos de ignição têm normalmente caixas eletrónicas compactas e robustas com 
conectores para a fixação de detonadores. As unidades manuais também terão interruptores de 
rearmamento (muitas vezes com um bloqueio de chave para segurança) e um botão de disparo. 

 Os dispositivos de ignição podem ser designados “unidades de descarga capacitiva ” ou 
“iniciadores de descarga capacitativa” ou simplesmente “disparadores” 

 Note-se que os operadores comerciais podem classificá-los com o código 8543.20 do SH. 
 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Os dispositivos de ignição contêm condensadores  de descarga por impulso que podem 
armazenar energia elétrica e apresentar risco de choque elétrico (ver 85.32 Condensadores).  
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2.21 Capítulo 87 do SH (Veículos) 

87.10 Veículos e carros blindados de combate 

 
Figura 73 Expedição de Veículos Blindados de Combate 

Introdução: 

 Esta posição abrange carros e outros veículos blindados de combate e suas partes.  

 Os tanques ou carros são veículos blindados de combate montados sobre lagartas, geralmente 
com uma torre armada. 

 Outros veículos blindados são normalmente de rodas, mais leves, e podem ser apenas 
parcialmente blindados. 

 
Remessas: 

 Os veículos blindados serão normalmente enviados inteiros, embora os sistemas de armas 
possam não estar instalados.  

 Podem ser transportados em contentores, mas normalmente são enviados utilizando o 
transporte roll-on/roll-off. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Os veículos blindados podem ser facilmente reconhecidos pela sua blindagem, construção 
pesada e cores militares. 

 Como veículos especialmente concebidos ou modificados para uso militar, os bens abrangidos 
por esta posição do SH são sempre considerados estratégicos. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 
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2.22 Capítulo 88 do SH (Aeronaves e aparelhos espaciais e suas partes) 

88.02 Aeronaves e aparelhos espaciais 

 
Figura 74 Veículos Aéreos Não Tripulados - de asa fixa e de longa duração (esquerda) e de asa rotativa com 
tanques químicos e barras de pulverização (direita) 

Introdução: 

 As posições 8802.11 e 8802.12 do SH aplicam-se a helicópteros. As posições 8802.20, 8802.30 
e 8802.40 do SH aplicam-se a aviões e outras aeronaves.  

o Um importante bem estratégico aqui classificado é o Veículo Aéreo não Tripulado  
(VANT). Os VANT (muitas vezes designados por drones) estão a tornar-se cada vez 
mais comuns para aplicações como pulverização agrícola, fotografia, vigilância, busca e 
resgate, pesquisa, mapeamento e topografia. No entanto, representam também 
ameaças estratégicas crescentes, já que mesmo os VANT muito pequenos podem 
entregar cargas úteis químicas ou biológicas em locais precisos. 

 A posição 8802.60 do SH aplica-se a naves espaciais e veículos de lançamento. 
 

 
Figura 75 VANT/drones embalados 

Remessas: 

 Os VANT são frequentemente desmontados para expedição. Muitas vezes, um ou mais 
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contentores à medida acondicionam separadamente a fuselagem, asas, cauda, trem de 
aterragem e sistema de propulsão. 

 Os comandos de voo a partir de terra também podem ser embalados separadamente. 
 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Os VANT parecem aviões tripulados, mas geralmente são mais pequenos e não têm cabina de 
pilotagem. Os de asa fixa são tipicamente acionados por hélice. Sistemas pequenos podem ser 
alimentados por motores elétricos, enquanto sistemas maiores podem ter motores de 
combustão interna ou de turbina.  

 Os indicadores que um VANT ou drone pode ser estratégico incluem: 
o capacidade de transportar cargas úteis de 500 kg  
o alcance de 300 km ou mais  
o capacidade de pulverizar 20 litros ou mais de um líquido  
o operado de forma autónoma ou fora do alcance visual direto. 

 Os VANT desmontados seriam excecionalmente pequenos e leves em relação às remessas no 
âmbito da posição 88.02 do SH. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

2.23 Capítulo 89 do SH (Embarcações e estruturas flutuantes) 

8906.10 Navios de guerra 

Introdução: 

 Os navios de guerra são embarcações especialmente concebidas ou modificadas para 
combate. Como tal, estão armados e concebidos para resistir a danos. 

 
Remessas: 

 Os navios de guerra podem ser transportados em navios de carga pesada, mas também podem 
providenciar o seu próprio transporte. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Como embarcações especialmente concebidas ou modificadas para uso militar, os bens 
abrangidos por esta posição do SH são sempre considerados estratégicos. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

2.24 Capítulo 90 do SH (Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia e 
medição) 

90.06 [filmes em rolos,] Câmaras fotográficas 

Introdução 

 A maioria das câmaras fotográficas estratégicas é agora digital e é abordada na posição 85.25. 
É possível que câmaras mais antigas (potencialmente usadas) de filmes em rolos, câmaras 
fotográficas de espelho rotativo podem ser enviadas sob este código do SH. 
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9013.20 Lasers 

 
Figura 76 Laser industrial e marcações típicas 

Introdução: 

 Os lasers produzem ou amplificam a radiação eletromagnética coerente na faixa de 
comprimento de onda entre 1 nm e 1 mm (regiões ultravioleta, visível e infravermelha do 
espetro).  

 Muitos lasers potentes são considerados estratégicos porque podem ser utilizados no 
enriquecimento de urânio à base de laser ou em aplicações militares. 

 
Remessas: 

 Os lasers controlados tendem a ser grandes e caros. São embalados em caixas de madeira 
com estrutura de proteção contra choques ou caixas especialmente desenhadas para o efeito. 
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Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 A posição 9013.20 do SH é exclusiva para lasers. A identificação dos lasers é relativamente 
simples (especialmente o reconhecimento do símbolo internacional de perigo do laser), por isso 
determinar se satisfazem critérios de controlo complexos pode ser muito desafiador.  

 As seguintes orientações gerais podem ajudar a determinar rapidamente se um laser merece 
uma investigação mais aprofundada: 

o Os lasers de classe IV podem produzir energia suficiente para torná-los 
estrategicamente significativos. 

o Em geral, os lasers que produzem menos de 1 W de potência não cumprem os 
requisitos de controlo. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Atenção: determinar se um laser preenche às especificações de controlo da legislação nacional 
é tecnicamente desafiador. Aconselha-se reachback técnico à autoridade nacional.  

9014.20 Instrumentos e aparelhos para navegação aérea ou espacial 

 
Figura 77 Acelerómetros (esquerda e centro) e giroscópio (direita) 

Introdução: 

 Exemplos de produtos estratégicos abrangidos pelo código 9014.20 do SH são os sensores 
inerciais como acelerómetros e giroscópios. Os acelerómetros medem forças lineares 
(aceleração) e os giroscópios medem forças rotacionais. São estratégicos porque são utilizados 
na orientação, navegação, controlo e testes de mísseis. 

o Note-se que os acelerómetros e os giroscópios não utilizados para navegação seriam 
classificados no 90.31 do SH. 

 Os giroscópios podem ser designados “sensores de rotação” 
 
Remessas: 

 Os sensores de inércia modernos são bastante pequenos e leves. Normalmente são embalados 
um por caixa juntamente com os respetivos cabos. São normalmente embalados em sacos 
especiais de plástico preto ou rosa para proteção eletrostática. Tendem a ser enviados em 
pequenas quantidades (de um a dez) e são caros (milhares de dólares cada).  

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 A posição 9014.20 do SH não é exclusiva para acelerómetros e giroscópios. Acelerómetros e 
giroscópios normalmente são acondicionados em caixas metálicas maquinadas com precisão, 
com alguns cm de lado. Os acelerómetros geralmente têm setas de orientação direitas e os 
giroscópios têm setas curvas. Geralmente terão furos de montagem para fixá-los a um sistema 
maior e conectores elétricos ou pinos. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria. 

file:///C:/Users/pheine/Documents/My%20Box%20Files/working%20files/WCO/STCE/Reachback%23_Technical_
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90.15 Instrumentos e aparelhos de agrimensura 

Os produtos estratégicos abrangidos pela posição 90.15 do SH incluem gravímetros e instrumentos de 
diagrafia que utilizam geradores de neutrões 
 

9015.80 Gravímetros 

 
Figura 78 Gravímetros relativos (esquerda e centro) e gravímetros absolutos (direita) 

Introdução: 

 Os gravímetros são estratégicos porque são utilizados para melhorar a precisão dos mísseis. 
Também podem ser designados de gravitómetros, medidores de gravidade ou gradiómetros. 

 
Remessas: 

 Os gravímetros são normalmente embalados em caixas personalizadas como equipamento 
eletrónico sensível e caro. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 A posição 9015.80 do SH não é exclusiva para os gravímetros.  

 Os gravímetros podem ser absolutos ou relativos. Os gravímetros absolutos têm uma câmara 
de vácuo cilíndrica e são bastante pesados (~100 quilos). Os gravímetros relativos têm 
indicadores de nível (podem ser do tipo bolha), parafusos de nivelamento e são semelhantes às 
baterias de automóveis em tamanho e forma. A precisão é importante - nem todos os 
gravímetros são considerados estratégicos (mas todos os gradiómetros são).  

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Cuidado: determinar se um gravímetro cumpre as especificações de controlo da legislação 
nacional é tecnicamente desafiador. Aconselha-se reachback técnico à autoridade nacional.  

file:///C:/Users/pheine/Documents/My%20Box%20Files/working%20files/WCO/STCE/Reachback%23_Technical_
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9022.19 Aparelhos de raios X 

 
Figura 79 Aparelhos de raios X. LINAC (esquerda) e raio X flash (direita) 

Introdução: 

 A posição 9022.19 do SH aplica-se a aparelhos que utilizam raios X para fins não médicos e 
não dentários. Os sistemas de raios X podem ser estratégicos porque são utilizados para testar 
motores de foguetes a combustível sólido e sistemas de armas nucleares. 

 
Remessas: 

 Os aparelhos pequenos são normalmente embalados em caixas de madeira.  

 Os aparelhos maiores podem ser fixados diretamente a uma palete ou montados em skid. 
 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Os sistemas de raios X de interesse estratégico incluem LINAC e sistemas de raios X flash.  
o Os LINAC devem ter níveis de energia de 2 MeV ou superior, enquanto os sistemas de 

raios X flash devem ter um nível de energia de 500 keV ou superior. 
o Os LINAC são normalmente sistemas integrados numa única unidade retangular, 

geralmente com um lado de ~1-2 metros. 
o Os sistemas de raios X flash geralmente têm três componentes principais: uma cabeça 

de raio X cilíndrica, um gerador de raios X pulsado (acelerador) e uma unidade de 
comando. As cabeças de raio X terão aproximadamente 1-2 metros de comprimento e 
dezenas de cm de diâmetro. 

 As placas de identificação do fabricante devem fornecer informações importantes necessárias 
para a identificação, tais como o nome do fabricante e o número do modelo. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria.  
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9026.20 Instrumentos para medida ou controlo da pressão 

 
Figura 80 Transdutor de pressão 

Introdução: 

 Um instrumento estrategicamente significativo para medir a pressão é o transdutor de pressão 
também conhecido como manómetro de diafragma  ou manómetro elétrico “, pois podem ser 
utilizados para o controlo de processos em instalações de enriquecimento de urânio. Os 
transdutores de pressão medem a pressão líquida ou gasosa num sistema e convertem a 
medição num sinal eletrónico que pode ser transmitido ao aparelho de controlo. 

 
Remessas: 

 Os transdutores de pressão são tipicamente selados em plástico e bem embalados 
individualmente em caixas de papelão resistente. Quando é enviado mais do que um, as caixas 
individuais são colocadas numa caixa maior para uma única remessa. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 A posição 9026.20 do SH não é exclusiva dos transdutores de pressão, mas os transdutores de 
pressão são bastante exclusivos em comparação com os instrumentos típicos de medição de 
pressão. Os transdutores de pressão de importância estratégica devem ser muito precisos e 
resistentes à corrosão, por isso são tendencialmente caros. Um transdutor de pressão 
estratégico típico pesa ~ 1 kg e custa milhares de euros. São tipicamente cilíndricos, com 
diâmetro de ~ 10 cm e comprimento de 10-20 cm. Para instrumentos de medição de pressão 
que correspondam a esse perfil, deve ser identificada a resistência à corrosão e a medição de 
pressão absoluta (e não a diferencial). 

o Os instrumentos de medição de pressão absoluta terão uma única conexão de fluido, 
enquanto os transdutores de pressão diferencial terão duas (geralmente marcadas 
como baixa e alta). 

o Os transdutores de pressão também terão uma conexão eletrónica. 
 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria.  

90.27 Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicas. 

Introdução 

 A posição 9027 do SH abrange instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicas, e a 
posição 9027.80 do SH “Outros instrumentos e aparelhos” abrange vários produtos 
estratégicos, bem como uma grande variedade de produtos não estratégicos. Dois produtos 
aqui identificados como estratégicos são: 

o Espetrómetros de massa 
o Sistemas de monitorização de gases tóxicos 



144 
 

9027.80 Espetrómetros de massa 

 
Figura 81 Espetrómetro de massa 

Introdução: 

 Os espetrómetros de massa são ferramentas analíticas utilizadas para determinar o conteúdo 
isotópico das amostras químicas. São estratégicos porque podem ser utilizados para monitorar 
o desempenho dos processos de enriquecimento de urânio. 

 Estes são designados de “espectrógrafos de massa” nas notas explicativas do SH. 
 
Remessas: 

 Os espetrómetros de massa completos consistem em vários subsistemas (analisador de massa, 
sistema de vácuo, computador, fonte de alimentação, etc.), cada um dos quais é embalado 
separadamente, geralmente em caixas de madeira marcadas como frágeis.  

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 A posição 9027.80 do SH não é exclusiva dos espetrómetros de massa mas cobre uma ampla 
gama de “outros instrumentos e aparelhos”. Os espetrómetros de massa estratégicos tendem a 
ser grandes (lado de 1-2 metros) e muito caros (de centenas de milhares a milhões de dólares).  

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria.  
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9027.80 Sistemas de monitorização de gases tóxicos 

 
Figura 82 Sistemas de monitorização de gases tóxicos - fixos (esquerda) e portáteis de campo (direita) 

Introdução: 

 Os sistemas de monitorização de gases tóxicos são detetores utilizados principalmente para a 
saúde e a segurança no local de trabalho, monitorização ambiental e resposta militar e de 
emergência. São estratégicos porque podem ser utilizados para monitorar as armas químicas e 
a produção de produtos químicos tóxicos. 

 São designados de “analisadores de gases nas notas explicativas do SH. 
 
Remessas: 

 Os sistemas são relativamente pequenos, por isso a embalagem será provavelmente inferior a 
um metro cúbico 

 Normalmente enviados em sacos de plástico envolvidos em espuma para resistir a choques e 
embalados em caixas de papelão ou caixas de grade. As caixas podem ter uma estrutura de 
proteção. 

 A embalagem pode ser acompanhada por um pequeno cilindro de gás comprimido para a 
calibração do dispositivo. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 A posição 9027.80 do SH não é exclusiva dos sistemas de monitorização de gases tóxicos; 
Cobre uma ampla gama de “outros instrumentos e aparelhos”. Os sistemas de monitorização de 
gases tóxicos são geralmente pequenos (lado de cerca de 10 cm) e alojados num invólucro de 
metal ou plástico. Os sistemas estratégicos de monitorização de gases tóxicos devem ser 
projetados para funcionar em contínuo, e cumprir certos requisitos de deteção. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria.  
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9031.10 Máquinas de equilibrar (balancear) peças mecânicas 

 
Figura 83 Máquinas de equilibrar dinâmicas acionadas por correia 

Introdução: 

 A posição 9031.10 do SH abrange máquinas para a equilibragem de peças mecânicas. As 
notas explicativas identificam dois tipos: dinâmico (onde as peças são rodadas) e estática (onde 
as peças são equilibradas mas não rodadas. Algumas máquinas de equilibrar dinâmicas  são 
estratégicas porque podem ser utilizadas para o a equilibragem de rotores de centrifugadora a 
gás de enriquecimento de urânio e/ou de massas de centrifugação para determinados 
giroscópios. 

 
Remessas: 

 Grandes máquinas de equilibrar são enviadas em paletes devido ao peso e à robustez. 

 As máquinas de equilibrar mais pequenas são enviadas em caixas do tamanho de uma 
secretária. 

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 A posição 9031.10 do SH é exclusiva das máquinas de equilibrar. As máquinas de equilibrar 
estratégicas dividem-se em dois grupos: 

o As máquinas de equilibrar relacionadas com mísseis tendem a ser pequenas e rápidas 
(velocidade superior a 12.500 rpm) e orientadas verticalmente. 

o As máquinas de equilibrar para o setor nuclear podem ser horizontais ou verticais e 
podem ser acionadas por correia. Devem ser projetadas para equilibrar rotores 
cilíndricos ocos com diâmetro superior a 75 mm e devem ter capacidade de massa na 
faixa de 0,9 a 23 kg. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria.  
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9031.80 Outros instrumentos e aparelhos de medição ou controlo 

 
Figura 84 Sistemas para ensaio de vibrações (esquerda e inferior direita) e dispositivo de ensaio (superior 
direita) 

Introdução: 

 A posição 9031.80 do SH cobre uma grande variedade de instrumentos de medição e controlo. 
Um produto estratégico identificado com este código do SH é o sistema para ensaio de 
vibrações. Sistemas para ensaio de vibrações  são equipamentos pesados utilizados para 
simular forças de vibração e choque mecânico. Às vezes são designados “Agitadores de 
bancada“. 

 Os sistemas para ensaio de vibrações são instrumentos de ensaios estratégicos que podem 
simular condições de reentrada atmosférica para ensaios de armas nucleares e subsistemas de 
mísseis. 

 
Remessas: 

 Os sistemas para ensaio de vibrações são tão grandes e pesados (normalmente várias 
toneladas) que devem ser embalados em caixas específicas para o efeito e de construção 
extremamente robusta. 

 A mesa de vibração pode ser fixada com uma cinta temporária para a expedição e evitar assim 
o movimento.  

 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 A posição 9031.80 do SH não é exclusiva dos sistemas de ensaio de vibrações. 

 Os sistemas de ensaio de vibrações são bastante singulares na aparência e facilmente 
reconhecidos. Características notáveis são um enorme excitador cilíndrico apoiado em 
casquilhos numa estrutura de aço. Numa das extremidades do excitador há uma bancada de 
ensaio com furos roscados utilizados para montar o objeto de ensaio. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria.  
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2.25 Capítulo 93 do SH (Armas e munições) 

93.01 Armas de guerra 

Introdução: 

 Esta posição inclui peças de artilharia, lança-foguetes, armas de fogo militares  e outras armas 
de guerra especializadas, tais como as concebidas para fazer parte do armamento de 
embarcações ou veículos. 

 
Remessas: 

 As armas de guerra são normalmente enviadas em caixotes de grade. 
 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Como artigos especialmente concebidos ou modificados para uso militar, os bens abrangidos 
por esta posição do SH são sempre considerados estratégicos. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 Não são identificados problemas especiais de apreensão e disposição relativamente a esta 
mercadoria.  

9305.91 Partes e acessórios 

Introdução: 

 Este código do SH inclui peças e acessórios de armas de guerra da posição 93.01. 
 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Como artigos especialmente concebidos ou modificados para uso militar, os bens abrangidos 
por esta posição do SH são sempre considerados estratégicos. 

93.06 Munições de guerra e suas partes 

Introdução: 

 Esta posição inclui munições, mísseis, minas, cargas de profundidade, granadas, bombas, etc. 
 
Remessas: 

 As munições são normalmente enviadas em caixas de grade. 
 
Identificação (características distintivas dentro da categoria do SH): 

 Sendo artigos especialmente concebidos ou modificados para uso militar, os bens abrangidos 
por este código do SH são sempre considerados estratégicos.  

 Dos códigos desta secção, a posição 9306.90 do SH é identificada aqui como particularmente 
estratégica porque inclui mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e suas partes. 

 
Apreensões e Disposição dos bens apreendidos: 

 As munições devem ser consideradas perigosas e manuseadas com cuidado. 
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Anexo IV - As Alfandegas na Educação e Sensibilização da 
Indústria 
A RCSNU 1540 apela aos Estados para “desenvolverem formas apropriadas de trabalhar com a 
indústria e informar o público sobre as suas obrigações ao abrigo das leis". Neste contexto, a educação 
e sensibilização junto da indústria é uma expectativa geral e uma obrigação a ser desempenhada pelas 
autoridades governamentais, incluindo a Alfândega. Este Anexo contém definições, boas práticas e 
estudos de caso sobre formas de conduzir vários elementos de alcance industrial, nomeadamente com 
foco no papel das Alfândegas, de modo a assegurar que as empresas que conduzem o comércio 
internacional estejam cientes das suas responsabilidades estratégicas de controlo do comércio e 
cumpram com os requisitos legais aplicáveis. Idealmente o objetivo não é apenas procurar o 
cumprimento, mas também promover a parceria entre as Alfândegas e a comunidade comercial.  

Introdução: Uma definição de outreach, isso é, educação e sensibilização 

Embora a difusão de novas tecnologias de ponta e dos conhecimentos represente a essência do 
avanço das sociedades, as medidas de controlo do comércio relacionadas com bens sensíveis são 
essenciais para conter a proliferação. Medidas em matéria de conformidade que facilitem o comércio 
legal enquanto bloqueiam transações ilícitas ou duvidosas podem potencialmente resolver este conflito. 
O cumprimento efetivo dos controlos do comércio pode ser consideravelmente melhorado quando as 
autoridades governamentais dão prioridade à educação e sensibilização de todas as entidades 
envolvidas na cadeia de fornecimento do comércio internacional. 

 
Outreach, ou seja, educação e sensibilização da indústria, 
pode ser definida como a atividade das autoridades 
governamentais competentes direcionada à comunidade 
comercial para promover o cumprimento futuro das lei, 
aumentando a conscientização relativamente aos 
regulamentos estratégicos de controlo do comércio e os 
procedimentos de conformidade que devem observar. 
 
O apoio ao cumprimento ativo e efetivo pela comunidade 
empresarial pode resultar numa mais rápida promoção do 
comércio legítimo, na redução da duração dos controlos 
aduaneiros e na mitigação dos riscos do comércio ilícito de 
bens estratégicos.  
 

Os controlos do comércio estratégico não devem ser considerados como um entrave ao comércio, mas 
sim como uma função de salvaguarda do mesmo. Esta segurança adicional pode ajudar as empresas a 
evitar sofrer perdas, tanto financeiramente como em termos de reputação. Consequentemente, os 
exportadores responsáveis esforçam-se cada vez mais para integrar o processo de conformidade em 
todas as suas operações comerciais. As Autoridades aduaneiras podem fornecer a estes exportadores 
ferramentas e informações que podem aumentar a sua conscientização e aderência aos controlos do 
comércio por meio da educação e sensibilização.   
 
Educação e sensibilização são cruciais, uma vez que todas as entidades envolvidas no comércio 
internacional, especialmente as que produzem ou comercializam bens e tecnologias estratégicas, são a 
primeira linha de defesa na luta contra a proliferação. Consequentemente, um esforço de educação e 
sensibilização funcional por parte das Autoridades aduaneiras pode ajudar as nações a promover a sua 
imagem de lugar seguro para conduzir o comércio, atraindo assim investimentos estrangeiros e 
nacionais em produtos e tecnologias sensíveis. 
 
Existem muitas formas de abordagem para as alfândegas realizarem educação e sensibilização. Este 
Anexo define conceitos fundamentais e fornece sugestões gerais, tendo em conta a diversidade de 
estrutura, capacidades operacionais, prioridades e restrições inerentes que as diferentes autoridades 
aduaneiras enfrentam. 

Educação e sensibilização 

da indústria: Atividades 

direcionadas à comunidade 

comercial para promover o 

cumprimento futuro. 
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Além disso, uma abordagem gradual para desenvolver uma cooperação robusta e sustentável com as 
empresas, incluindo algumas boas práticas sobre como as Alfândegas podem trabalhar mais 
estreitamente com o setor privado de forma mais abrangente, pode ser encontrada na Customs-
Business Partnership Guidance (Orientações para uma Parceria aduaneiro-empresarial) da OMA78 

Exemplos de ações práticas por parte das alfândegas  

As ações práticas para o estabelecimento de um programa de educação e sensibilização das 
alfandegas eficaz para promover a conscientização das empresas irão inevitavelmente variar de país 
para país, dependendo do âmbito do mandato das alfândegas. No entanto, deve ser considerada a 
seguinte lista de ações gerais. 

  

 Designação de um responsável para o programa de conscietização 
Um responsável dedicado a supervisionar a implementação de um programa de educação e 
sensibilização no setor assegura que todas as atividades do programa sejam coordenadas e que 
haja supervisão de todas as atividades.   

 Determinação de estratégias de educação e sensibilização e protocolos de comunicação 
Tendo em conta que as Alfândegas terão recursos limitados para as atividades de educação e 
sensibilização junto do setor, é importante desenvolver estratégias que maximizem os recursos 
disponíveis. Isto pode ser realizado coordenando e reunindo recursos com autoridades de 
licenciamento e associações industriais, mas também identificando quais as atividades de 
educação e sensibilização que poderão ajudar as Alfândegas a melhor visar e identificar as áreas 
de maior risco identificado.   

 Conduzir pesquisas para determinar em quais indústrias, empresas e associações nacionais 
devem focar-se. 
A maioria dos países estabelece uma lista de produtos controlados como parte dos seus 
regulamentos de controlo de exportação (ver Secção 1.1.1). Esta lista de controlo deve ser um 
ponto de partida para avaliar quais as indústrias e empresas que devem se abordadas enquanto 
parte do processo de educação e sensibilização do setor. Além disso, os dados de exportação 
da Alfândega e os materiais de fonte aberta ou open source como o Strategic Trade Atlas, podem 
ser utilizados como fonte para identificar mercadorias estratégicas geralmente comercializadas 
por um país e as empresas envolvidas nesse comércio. Isto pode assim orientar as Alfandegas 
para as associações nacionais e organismos comerciais que procuram envolver. 

 Coordenação com outras autoridades  
Existe o risco de as Alfândegas replicarem atividades de educação e sensibilização semelhantes 
a outras realizadas por outras autoridades. É importante que as Alfândegas estabeleçam contacto 
com as autoridades de concessão de licenças e outros organismos responsáveis pelo controlo 
das indústrias sensíveis de modo a assegurar uma abordagem intergovernamental coordenada. 
Se já existem programas de educação e sensibilização conduzidos por outras agências, as 
Alfândegas devem considerar como apoiá-los e complementá-los. As opções incluíam atividades 
de educação e sensibilização conjuntas das autoridades aduaneiras e de licenciamento, ou um 
acordo para centrar-se em diferentes entidades económicas com a autoridade de licenciamento 
centrada nos exportadores e as autoridades aduaneiras nos expedidores. 

 Assistência para a inscrição através de associações industriais nacionais e internacionais 
Associações industriais nacionais e internacionais frequentemente organizam conferências, 
seminários e eventos de formação para os seus membros, e esses eventos podem ser utilizados 
para envolver representantes da indústria através de apresentações de conscientização e através 
da distribuição de materiais de divulgação, tais como brochuras, panfletos e números de contacto 
telefónico. As associações industriais são também um bom ponto de contacto através da qual 
podem ser transmitidas mensagens direcionadas à indústria, uma vez que provavelmente têm 
informações de contacto atualizadas dos seus membros.  

                                                      
78 http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2015/july/release-of-the-wco-Customs-business-
partnership-guidance.aspx 
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 Desenvolvimento de listas de sinais de alerta (“red flag”) 
Na qualidade de autoridade responsável pela implementação do controlo de exportação, os 
peritos aduaneiros devem desenvolver uma série de indicadores de risco para destacar aspetos 
de uma remessa que exijam maiores controlos ou inspeções de conformidade.  Num ambiente 
de controlo da exportação, as red flags são indicadores de que uma transação pode envolver 
tentativas de exportar ilegalmente ou desviar bens controlados para uma parte que pode ser 
sancionada ou colocada numa lista negra em violação aos regulamentos de controlo das 
exportações. Assinalam a tentativa de ocultar o utilizador final ou a utilização final de bens 
sensíveis, normalmente numa fase inicial de uma transação (consultas, pedidos de propostas). 
No entanto, as red flags também podem surgir numa fase posterior de uma determinada 
transação, imediatamente antes ou durante a operação de expedição (ou seja, alteração de última 
hora do itinerário definido para a remessa, remoção de etiquetas das caixas, etc.), um cenário ao 
qual a Alfândega deve estar especialmente atenta. É prática comum agora as autoridades 
nacionais de licenciamento publicarem uma lista de sinais de alerta ou red flag e partilharem com 
a Alfândega.   

 Fornecer um mecanismo de divulgação voluntária  
A divulgação voluntária de uma possível tentativa de violação do controlo de exportação é uma 
boa maneira de estabelecer e manter uma relação positiva e de transparência entre o 
exportador/expedidor e a Alfândega. Para as autoridades responsáveis pelo controlo das 
exportações, o incentivo à divulgação voluntária proporciona um meio para alcançar um maior 
cumprimento com menos esforço, por exemplo, reduzindo a necessidade de iniciar auditorias.  
A Alfândega deve informar a empresa como apresentar o relatório para divulgação. Como regra, 
a divulgação voluntária deve ser submetida em formato escrito. Espera-se que inclua tanto as 
circunstâncias relevantes da infração como as medidas tomadas pela empresa para remediar a 
situação (ou seja, provas de investigação da questão, culpabilidade, retificação, etc.).             

 Desenvolvimento de materiais de educação e sensibilização como brochuras, panfletos, 
páginas web, boletins informativos, números de contacto, cartazes, etc.  
Um meio simples e económico de educação e sensibilização junto da industria é através da 
disseminação de materiais de educação e sensibilização. Além de brochuras, panfletos e 
cartazes que podem ser entregues ou enviados, podem ser incluídos artigos e informações em 
sites da Alfândega e em publicações da Alfândega produzidas para o setor.    

Estudo de caso - Educação e Sensibilização (outreach) coordenada em seminários e feiras de 
negócios 

A educação e sensibilização alfandegária junto da indústria podem muitas vezes ser maximizadas 
através da conjugação de recursos e conhecimentos com outros departamentos envolvidos no 
Controlos do Comércio Estratégico. Por exemplo, o serviço de fiscalidade e alfândegas HMRC no Reino 
Unido (Her Majesty’s Revenue and Customs) identificou uma tendência nas violações que envolviam 
produtos químicos e processou vários exportadores. Foram realizados eventos de sensibilização junto 
do setor em conjunto com a autoridade de concessão das licenças (o Departamento de Negócios, 
Energia e Estratégia Industrial), e organismos comerciais.   
As Autoridades Comerciais e de Licenciamento também tiveram uma forte presença em feiras 
comerciais. A alfândega britânica trabalha em estreita colaboração com estes departamentos para 
compreender onde o seu envolvimento ativo pode potencialmente melhorar a situação. Isto proporciona 
às Alfândegas acesso direto a audiências relevantes, abrindo e utilizando canais diretos de 
comunicação com um investimento de recursos mínimo. 
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Estudo de caso - Projeto Shield America79 

Responsabilidades dos operadores de empresas 

Exportadores e expedidores (também conhecidos como despachantes ou transitários) representam dois 
atores fundamentais nas operações de exportação. Embora estas duas partes sejam certamente 
parceiros no cumprimento das responsabilidades partilhadas, os papéis que desempenham numa 
operação de exportação são diferentes. O exportador é responsável por uma operação de exportação e 
o expedidor coordena a logística para que o carregamento possa ser transportado de um local para 
outro.  
 
Exportadores e expedidores celebram um acordo contratual para operações individuais de expedição, 
estabelecendo responsabilidades, tais como Incoterms, routing e representação junto da Alfândega. Os 
exportadores devem dispor de informações relacionadas com as mercadorias a serem enviadas, o 
comprador e as condições de venda. O expedidor depende muito das informações fornecidas pelo 
exportador, especialmente se as mercadorias forem exportações regulamentadas de modo a concluir a 
operação de forma lícita. Esta informação deve incluir, entre outras, a classificação de mercadorias, a 
exigência de licença de exportação, licenças de exportação ou autorizações que o exportador possa ter 
obtido, o uso ao qual se destina e o utilizador final. O expedidor, por outro lado, possui informações 
relacionadas com os métodos de transporte e routing (incluindo portos/centros de transbordo e destino). 
Todas estas informações são importantes para garantir que as remessas estejam em conformidade 
com as leis e regulamentos nacionais de controlo da exportação. 
 

 Responsabilidades do exportador 
Para assegurar o comércio estratégico legítimo, os exportadores precisam ser educados 
relativamente aos requisitos das regulamentações de exportação estabelecidas em seu país. O 
exportador precisa de entender como identificar qual das suas mercadorias pode exigir uma 
licença de exportação. A maioria dos países estabelece uma lista de mercadorias controladas 
que constam das suas regulamentações de controlo de exportação. Esta lista normalmente inclui 
parâmetros técnicos das mercadorias controladas que determinam quando é que a sua 
exportação necessitará de autorização através de uma licença ou autorização. Os exportadores 
precisarão de ter conhecimento técnico suficiente dos itens que planeiam exportar e compreender 
a lista de controlo de exportação para determinar se é necessária uma licença de exportação. 
Também precisarão de conhecer a utilização à qual se destina a mercadoria e o utilizador final.  
É provável que a maioria dos exportadores possua toda a informação necessária para classificar 
os bens de acordo com os padrões do SH. A classificação SH apropriada é o primeiro passo para 
determinar se a mercadoria é controlada estrategicamente e se precisa eventualmente de uma 
licença para ser exportada, mas é apenas o primeiro passo. A maioria dos controlos de 
exportação nacionais aplica-se apenas a uma pequena percentagem dos itens categorizados sob 
um único código SH, e o exportador deve utilizar informações técnicas mais detalhadas para 
determinar se o item específico a ser exportado é controlado e precisa de uma licença de 
exportação.  

                                                      
79 https://www.ice.gov/doclib/project-shield/pdf/shield-america-brochure.pdf  

Como parte do U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), o projeto Project Shield America 
(PSA) do HSI (Homeland Security Investigations) faz parte dos esforços de educação e sensibilização 
académica e junto da indústria com o objetivo de evitar a proliferação de tecnologia e componentes cuja 
exportação é regulamentada.  
 
A cooperação e a diligência da comunidade exportadora e académica ajudam a aplicação da lei na 
prevenção da proliferação de ADM e armas convencionais.  As empresas e instituições académicas são 
encorajadas a reportar inquéritos de exportações suspeitas, garantindo assim a reputação da indústria e 
protegendo a segurança nacional.   
 
O folheto online do PSA delineia os objetivos gerais deste esforço partilhado e destaca alguns dos 
sinais de alerta red flag típicos relacionados com potenciais tentativas de exportação ilícita.     

https://www.ice.gov/doclib/project-shield/pdf/shield-america-brochure.pdf
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Ao realizar a educação e sensibilização, os funcionários aduaneiros precisam de chamar a 
atenção dos especialistas da indústria para a aplicação da nomenclatura da classificação pautal 
correta (normalmente harmonizada com o SH para os primeiros 6 dígitos, mas específico a nível 
nacional) juntamente com a aplicação do número da lista de controlo apropriado, tendo em conta 
que as listas de controlo variam de país para país. A combinação adequada entre estes dois 
aspetos garantirá que a mercadoria em questão seja devidamente classificada e declarada, 
minimizando as hipóteses de declaração incorreta. Esta ação enquadra-se também na obrigação 
de diligência transacional que será discutida mais adiante neste anexo. 
Como mencionado anteriormente, conhecer a utilização à qual se destina e o utilizador final 
também é um fator crucial. Se o utilizador final for uma entidade sancionada ou a utilização à qual 
se destina estiver relacionada com um programa de ADM, deve ser exigida uma licença de acordo 
com os requisitos nacionais de “catch-all”, independentemente do produto. É importante, 
portanto, que os exportadores “conheçam os seus clientes” A Alfândega está bem posicionada 
para informar os exportadores sobre os requisitos das leis nacionais de controlo de exportação e 
ajudar os exportadores a entender a necessidade de conhecer as especificações da mercadoria 
que estão a exportar, qual é o seu destino e como será utilizada. 

 Responsabilidades do expedidor 
No passado, o negócio da maioria das companhias de navegação concentrava-se principalmente 
na logística de exportação, mas agora as companhias de navegação precisam de exercer níveis 
de prudência semelhantes aos dos exportadores (por vezes desconhecedores). Um bom exemplo 
da necessidade de cautela nas operações internacionais de exportação ocorre quando se 
aplicam as normas à saída da fábrica (ex-works). Estas condições contratuais são por vezes 
utilizadas por vendedores que tentam transferir os riscos ou disfarçar o seu envolvimento. É uma 
forma conveniente para o vendedor evitar aparecer como o exportador oficial. Esta situação pode 
obrigar a companhia de navegação local a lidar com companhias de navegação estrangeiras ou 
com compradores que não conhecem. Se a companhia de navegação se tornar o exportador 
oficial, também podem ser obrigados a assumir riscos e responsabilidades adicionais de 
conformidade de exportação. Mais importante ainda, as companhias de navegação devem 
assegurar-se de que não concluem as operações para entidades sancionadas.80 

 

Papel da Alfândega na Promoção da Aplicação da Lei 

As empresas que participam na economia global, particularmente as que exportam tecnologias 
sensíveis, devem gerir os riscos relacionados com a observância e a aplicação da lei. Estas empresas 
devem desenvolver um Programa Interno de Conformidade (PIC) adequado e personalizado para lidar 
com os riscos identificados pela empresa e relacionados com as suas transações comerciais, incluindo, 
entre outros, a identificação e classificação dos seus bens controlados, parceiros comerciais de risco, 
envios para centros de transbordo conhecidos devido às tentativas de desvio, entrada de encomendas 
de novos clientes, alterações na lista de controlo. Para cada risco identificado, devem ser tomadas 
medidas apropriadas para mitigar ou eliminar estes riscos.    
 
O controlo e a conformidade da exportação muitas vezes carecem de uma sede natural dentro de uma 
organização, porque envolve muitos departamentos e funções, desde vendas e expedição até 
assistência e engenharia, tornando-a uma questão transversal a ser gerida pelo responsável pela 
conformidade. Um responsável pela conformidade das exportações precisa de criar um Programa 
Interno de Conformidade que inclua a cooperação de muitos departamentos. O PIC é uma estrutura de 
processos corporativos coordenados, criados para apoiar a função de conformidade das exportações. 
Embora possa haver semelhanças entre PIC e modelos de padrões desenvolvidos, os PIC precisam de 
ser personalizados de modo a oferecer o máximo de eficiência.  
 
A existência de um PIC é um reflexo dos esforços de boa-fé da empresa para conduzir os negócios em 
linha com as restrições à exportação. Quando os funcionários da Alfândega procuram proativamente 

                                                      
80 Exportadores e empresas de transporte podem ser obrigadas a verificar a lista de sanções. 
Normalmente depende do contrato entre o exportador e o expedidor. 
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trabalhar canais de comunicação com as empresas, é aconselhável, portanto, transmitir e discutir os 
seguintes elementos básicos dos PIC para encorajar o cumprimento futuro. 
 

 Compromisso da empresa e da administração 
Quando uma empresa se esforça para definir o seu PIC, deve fazê-lo no contexto mais amplo da 
cultura central da empresa, tornando o PIC parte integrante dos valores, comportamentos e 
crenças sobre os quais a empresa é alicerçada. Para alinhar o PIC à cultura da empresa, é 
necessário o apoio interfuncional de diferentes unidades de negócio que trabalham em conjunto. 
O apoio da liderança em todos os departamentos envolvidos é indispensável para que todos 
vejam a conformidade com a lei nas exportações como um conjunto de medidas que permitem à 
empresa manter a sua atividade.  

 Comunicação 
A comunicação deve existir em diferentes níveis e fases do processo de conformidade 
corporativa. Dentro da empresa, o fluxo de informação deve garantir que os recursos apropriados 
estejam à disposição dos funcionários. Deve estar em vigor também um plano de comunicação 
para divulgar formalmente informações sobre procedimentos e diretrizes de conformidade, 
atualizações das normas regulamentadoras, processos de escalonamento, informações de 
contacto, bem como para estabelecer padrões de comunicação externa com autoridades 
nacionais, como a Alfândega. Uma boa maneira de garantir que o PIC (e as suas atualizações) 
chegue a todos os funcionários é a sua publicação na intranet da empresa.  
É importante que a comunicação interna faça parte de uma cultura de comunicação onde os 
casos suspeitos que possam resultar em não conformidade sejam escalados para o nível 
hierárquico adequado na empresa de modo à empresa poder divulgar esta informação junto da 
Alfândega ou da autoridade responsável pela emissão das licenças. 

 Manutenção de registos 
A manutenção de registos é um elemento fundamental de qualquer atividade empresarial. A 
manutenção de registos adequados agiliza os controlos de auditoria aduaneira e demonstra as 
melhores práticas da empresa. Para remessas de exportação, os registos incluem, entre outros: 
ordens de compra, declarações do utilizador final, solicitações de proposta, propostas, contratos 
de venda (incluindo Incoterms), faturas pró-forma e/ou comerciais, recibos de pagamento, 
pedidos de licença de exportação, licenças de exportação, declarações de exportação, listas de 
volumes, documentos de embarque, cartas de porte aéreo, fichas técnicas, fichas de segurança 
e certificados de origem.  
Para facilidade de recuperação e pesquisa, assim como para conseguir um armazenamento de 
baixo custo, os registos podem ser mantidos eletronicamente. Ao manter registos 
eletronicamente, os ficheiros devem ser identificados com números de referência e nomes 
apropriados para facilitar a identificação quando necessário.  

 Classificação de mercadorias 
As empresas envolvidas no comércio exterior, em geral, classificam os bens, serviços ou 
tecnologia que pretendem exportar. Isto pressupõe uma estreita coordenação interna entre o 
departamento responsável pela conformidade e os departamentos técnicos (e, idealmente, de 
vendas) para observar todos os cenários de classificação restritivos. Para efeitos de 
acompanhamento e rastreabilidade, é aconselhável documentar cada decisão tomada em 
relação à classificação, que é, ao mesmo tempo, uma importante pedra angular das auditorias 
aduaneiras.      
Para decidir se as mercadorias em questão cumprem os requisitos estratégicos de controlo do 
comércio, é necessário ir além do SH e avaliar os parâmetros técnicos exatos do bem em 
questão. Para isso, os responsáveis pela conformidade devem contar com a experiência do 
pessoal técnico e/ou engenheiros da empresa. Em caso de dúvida, é aconselhável procurar uma 
apreciação do licenciamento junto do órgão competente (licenciamento). Isso levará mais tempo 
do que efetuar a apreciação no local, mas pode facilitar futuras transações que envolvem o 
produto.      

 Diligência prévia transacional 
De acordo com a classificação adequada dos bens, outra prioridade vital é avaliar os riscos 
relacionados com as transações. Devem ser efetuados controlos dos destinos e das entidades 
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embargadas, sancionadas ou sensíveis relacionadas com o comércio. Igualmente importante é 
submeter a inspeção a utilização final declarada e as partes envolvidas. As medidas de 
conformidade devem incluir a avaliação dos riscos potenciais de desvio (ou seja, centros de 
transbordo com registos anteriores de desvio, empresas de expedição marcadas como 
destinatárias, etc.). As transações devem ser avaliadas face aos sinais de alerta red flags 
(analisados a seguir), que podem justificar um pedido de licença de acordo com os controlos 
catch-all, mesmo que a mercadoria a ser exportada não esteja na lista de controlo de exportação. 
Por fim, quando uma licença de exportação é concedida, tanto o exportador como o expedidor 
precisam de garantir que a operação de expedição ocorra de acordo com as disposições da 
licença. 

 Red flags 
Na qualidade de autoridade responsável pela implementação do controlo das exportações, a 
Alfândega espera que os exportadores exerçam as devidas diligências e estejam atentos aos 
sinais de alerta red flag. Ignorar os sinais de alerta red flag que surgem numa transação comercial 
pode resultar em sanções severas, bem como em acusações criminais, causando danos à 
reputação de uma empresa.  
Agora é prática comum as autoridades nacionais de licenciamento publicarem uma lista de sinais 
de alerta red flag. Para garantir as devidas diligências, as empresas devem selecionar as 
transações de acordo com os sinais de alerta red flag em cada etapa principal de uma 
determinada transação (pedido de proposta, ordem de compra, expedição). O processo de 
análise deve, idealmente, ser documentado para apoiar as decisões tomadas. Tal avaliação pode 
consistir numa lista de verificação de sim - não tendo em conta os sinais de alerta red flag. 
As formações de sensibilização centradas nas reds flags devem refletir preocupações de 
segurança globais passadas e presentes, assim como os riscos relevantes para a empresa. 
Consequentemente, a lista dos sinais de alerta red flag deve ser atualizada de tempos em tempos 
e ser, de preferência, apoiada por exemplos reais/estudos de caso provenientes de cenários do 
mundo real de violações do controlo de exportação (ou tentativas de violação).   

 Formação 
Espera-se que as empresas envolvidas em transações internacionais exerçam due diligence. 
Para abordar esta questão, deve haver uma formação interna de sensibilização e conscientização 
centrada no desenvolvimento e no reforço das capacidades dos funcionários para identificar 
sinais de alerta red flag em várias fases de uma operação de exportação.  
A alfândega pode oferecer-se para participar como orador em formações internas para apoiar as 
atividades das equipas responsáveis pela conformidade. Isto ajuda a estabelecer uma relação de 
confiança entre a Alfândega e a equipa responsável pela conformidade, partilhando informações 
e experiências.    

 Divulgação 
A revelação voluntária de uma possível tentativa de violação do controlo de exportação pode 
ajudar um exportador ou expedidor a estabelecer e manter uma relação positiva e de 
transparência com a Alfândega. Para as autoridades responsáveis pelos controlos de exportação, 
a divulgação voluntária é uma oportunidade de alcançar um maior cumprimento com menos 
esforço permitindo, por exemplo, realizar menos auditorias.  
A divulgação voluntária por uma empresa deve ser pró-ativa, oportuna e realizada de boa-fé. O 
fornecimento de provas documentais suficientes e detalhadas em fase de divulgação ajuda a 
estabelecer os factos, bem como as ações a serem tomadas pelas autoridades de forma 
atempada e precisa. O nível de clemência concedido à entidade reveladora pode depender muito 
de dois fatores-chave: a forma atempada e a precisão das informações fornecidas.  
A Alfândega deve informar a empresa sobre como apresentar o relatório de divulgação. Como 
regra, a divulgação voluntária deve ser efetuada por escrito e deve incluir tanto as circunstâncias 
relevantes da infração como as medidas tomadas pela empresa para remediar a situação. Os 
relatórios de divulgação irão esclarecer as causas e os pontos fracos do PCI da empresa que 
resultaram na violação relatada. Portanto, é sensato reportar expressamente os elos fracos 
detetados, bem como as circunstâncias atenuantes e as medidas corretivas que tenham sido ou 
venham a ser introduzidas. Deve ser enfatizado aqui que o não acompanhamento das medidas 
corretivas aumenta a probabilidade de repetição de violações futuras, pode causar perda de 
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credibilidade, aumentar a probabilidade de sanções e pode afetar a capacidade da empresa em 
adquirir licenças de exportação no futuro.  

 

Palavras de finais 

 
Algumas empresas podem envolver-se na proliferação por mero acidente, seja porque não sabem que 
a sua mercadoria é controlada ou porque não sabem o que deveria ter sido feito com a devida 
diligência. Para estes atores, a conscientização, a educação e a colaboração em rede através das 
ações de educação e sensibilização pela Alfândega é essencial. Idealmente, educação e sensibilização 
é um caminho de dois sentidos: deve concentrar-se na transmissão de informações sobre a legislação 
de controlo das exportações e as práticas de implementação adequadas e, ao mesmo tempo, deve 
exigir a comunicação de pedidos e tentativas de aquisição suspeitas.  Não basta que a indústria esteja 
meramente ciente das suas obrigações legais; também é necessária uma forte parceria entre o governo 
e o tecido empresarial. O exercício de um mecanismo de educação e sensibilização eficaz é uma boa 
maneira de forjar esta parceria.    
 
Para a educação e sensibilização, as autoridades de licenciamento e as alfândegas estão melhor 
posicionadas nos mecanismos dos governos. Com os canais de comunicação adequados e as 
estratégias apropriadas para tornar as empresas aliadas na luta contra a proliferação, as atividades de 
proximidade produzirão os resultados desejados, o que, por sua vez (e a longo prazo), impulsionará o 
desempenho das economias nacionais. As abordagens delineadas neste Anexo fazem parte de um 
conjunto de medidas, e todas elas podem ser utilizadas pelas autoridades aduaneiras para a educação 
e sensibilização junto das empresas, dependendo das prioridades nacionais dentro de cada país.    
 
Numa perspetiva empresarial, o dever de cumprimento dos requisitos jurídicos aplicáveis aos 
procedimentos comerciais e aduaneiros enquadra-se na visibilidade da responsabilidade social 
empresarial, um objetivo vital que todas as empresas se esforçam por atingir. Olhando para o panorama 
geral, construir e exercer mecanismos internos adequados protegerá a empresa e os seus funcionários, 
detetando e prevenindo condutas inadequadas e promovendo a observância das obrigações legais e 
éticas da empresa.  
 
Do ponto de vista aduaneiro, uma educação e sensibilização eficaz do setor empresarial poderá resultar 
na troca regular de informações ou revelações que podem indicar tentativas de fugir aos controlos. 
Além disso, a compreensão do comércio regular de uma empresa facilitará a identificação de remessas 
irregulares ou incomuns. 
             



157 
 

Anexo V - Produtos Químicos Estratégicos por Número de 
Registo CAS 
A lista inclui um grande número de produtos 
químicas listados pela CWC, AG, NSG, MTCR, 
WA, e PGS. As substâncias químicas previstas 
pela Convenção sobre as Armas Químicas 
mais comercializadas, tal como identificadas 
pela Organização para a Proibição de Armas 
Químicas (OPCW, Organisation for the 
Prohibition of Chemical Weapons)81, são 
evidenciadas em vermelho e negrito.   
 
Os números CAS não podem ser utilizados 
como identificadores únicos em TODAS as 
situações porque algumas formas de 
substâncias químicas listadas têm números 
CAS diferentes, e as misturas que contêm uma 
substância química listada também podem ter 
números CAS diferentes. 
 

CAS Químico 

51-75-2 HN2 
57-13-6 Ureia 
57-14-7 Dimetil hidrazina assimétrica 
57-39-6 MAPO 
60-34-4 Monometil hidrazina 
67-64-1 Acetona 
74-90-8 Ácido cianídrico 
75-44-5 Fosgénio 
75-52-5 Nitrometano 
75-55-8 Propilenoimina 
75-97-8 Pinacolona 
76-06-2 Cloropicrina 
76-89-1 Benzilato de metilo 
76-93-7 Ácido benzílico 
77-81-6 Tabun 
78-38-6 Etilfosfonato de dietilo 
78-53-5 Amitão 
96-64-0 Soman 
96-79-7 Cloreto de N,N-diisopropil-ß-

aminoetilo 
96-80-0 N,N-Diisopropil-ß-aminoetanol 
100-15-2  N-metil-p-nitroanilina 
100-35-6 N,N-Dimetilamino Etil-2-cloreto 
100-37-8 Dietiletanolamina 
100-38-9 2-(N,N-Dietilamino)etanotiol 
102-71-6 Trietanolamina 
105-59-9 Metildietanolamina 
107-07-3 2-Cloroetanol 
107-44-8 Sarin 
108-02-1 2-(N,N-Dimetilamino)Etanotiol 
108-18-9  Diisopropilamina 
108-70-3 1,3,5-triclorobenzeno 
111-22-8 Dinitrato de trietilenoglicol 
111-48-8 Tiodiglicol 
116-17-6 Fosfito de triisopropilo 
119-75-5 2-nitrodifenilamina 
121-45-9 Fosfito de trimetilo 
121-82-4 RDX 
122-52-1 Fosfito de trietilo 

                                                      
81 https://www.opcw.org/resources/declarations/most-traded-scheduled-chemicals-2017 

CAS Químico 
124-40-3 Dimetilamina 
139-87-7 Etildietanolamina 
143-33-9 Cianeto de sódio 
151-50-8 Cianeto de potássio 
257-07-8 Dibenzo-(b, f) –1,4-oxazefina 
298-06-6 Fosforoditioato de O,O-Dietilo 
302-01-2 Hidrazina 
376-90-9 FPF-1 
382-21-8 PFIB 
430-78-4 Difluoreto de etilfosfinilo 
464-07-3 Álcool pinacolílico 
479-45-8 Tetrilo 
505-60-2 Sulfureto de bis (2-cloroetilo) 
505-71-5 EDNA (etilenodinitramina) 
506-59-2 Cloridrato de dimetilamina 
506-77-4 Cloreto de cianogénio 
506-93-4 Nitrato de guanidina 
532-27-4 2-cloro-1-feniletanona 
538-07-8 HN1 
540-73-8 Dimetil hidrazina simétrica 
541-25-3  2-clorovinildicloroarsina 
555-77-1 HN3 
556-88-7 Nitroguanidina 
578-94-9 10-Cloro-5,10-dihidrofenarsazina 
603-33-8 TPB 
637-12-7 Octol 
637-39-8 Cloridrato de trietanolamina 
676-83-5 Dicloreto de metilfosfinilo 
676-97-1 Dicloreto de metilfosfonilo 
676-98-2 Dicloreto metilfosfonotioico 
676-99-3 DF 
677-43-0 Dicloreto de N,N-dimetilaminofosforilo 
683-08-9 Metilfosfonato de dietilo 
693-21-0 Dinitrato de dietilenoglicol 
753-59-3 Difluoreto de metilfosfinilo 
753-98-0 Difluoreto de etilfosfonilo 
756-79-6 Metilfosfonato de dimetilo 
762-04-9 Fosfito de dietilo 
849-29-6 O-(3-cloropropil) O-[4-nitro-3-

(trifluorometil)fenil] 
metilfosfonotionato 

868-85-9 Fosfito de dimetilo 
869-24-9 Cloridrato de 2-cloro-N,N-dietil-

etanamina 
932-64-9 NTO 
993-13-5 Ácido metilfosfónico 
993-43-1 Dicloreto etilfosfonotióico 
1066-50-8  Dicloreto de etilfosfonilo 
1271-42-7 Ácido ferroceno carboxílico 
1271-55-2 Acetilferroceno 
1273-89-8 Etilferroceno 
1273-94-5 1,1'-diacetilferroceno 
1273-97-8 Dietilferroceno 
1274-00-6 Pentilferroceno 
1274-08-4 Dibutilferroceno 
1293-87-4 Ácido ferrocenodicarboxílico 
1304-56-9 óxido de berílio 
1313-82-2 Sulfureto de sódio 
1314-20-1 óxido de tório 
1314-23-4 Óxido de zircónio 
1314-80-3 Penta sulfureto de difósforo 
1317-60-8 Óxido férrico superfino (Fe2O3) 
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CAS Químico 
1333-83-1 Bifluoreto de sódio 
1341-49-7 Bifluoreto de amónio 
1344-57-6 Dióxido de urânio 
1344-58-7 Trióxido de urânio 
1344-59-8 Octoxido de triurânio 
1445-76-7 Clorosarin 
1498-40-4 Dicloreto de etilfosfinilo 
1614-08-0 ADHTDN 
1619-34-7 Quinuclidina-3-ol 
1630-08-6 DATB 
1741-01-1 Trimetil-hidrazina 
2404-03-7  N,N-Dimetilfosforamidato de dietilo 
2465-65-8 Fosforotioato de O,O-Dietilo 
2625-76-5 Sulfureto de 2-cloroetilo e de 

clorometilo 
2691-41-0 HMX 
2698-41-1 [(2-clorofenil)metileno] 

propanodinitrilo, 
3001-98-7 3,9-Dióxido de 3,9-dimetil-2,4,8,10-

Tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5] 
undecano 

3032-55-1 Trinitrato de trimetiloletano (TMETN) 
3058-38-6 TATB 
3068-00-6  1,2,4-trihidroxibutano 
3457-37-2 Diimido ácido oxálico di-hidrazina 
3554-74-3 3-Hidroxi-1-metilpiperidina 
3563-36-8 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano 
3731-38-2 3-Quinuclidona 
3811-04-9 Clorato de Potássio 
4000-16-2 TAGN 
4261-68-1 cloridrato de 2-cloroetil-N,N-

Diisopropilamina 
4584-46-7 Cloridrato de 2-cloro-N,N-dimetil-

etanamina 
4708-04-7 Dicloreto de propilfosfonilo 
5108-69-0 BDNPA 
5213-49-0 DNI 
5299-64-9 N-Nonanoilmorfolina 
5409-42-7 1,4,5,8 tetraazedecalina 
5798-79-8 (alfa)-Bromobenzeneacetonitrilo 
5842-07-9 N,N-Di-isopropil-ß-aminoetanotiol 
5917-61-3 BDNPF 
6163-75-3 Etilfosfonato de dimetilo 
6172-80-1 Metilfosfonato de butilo 
6415-12-9 Tetrametil-hidrazina 
6484-52-2 Nitrato de Amónio 
6581-06-2 Benzilato de 3-quinuclidinilo 
6659-60-5 BTTN 
7040-57-5  Clorosoman 
7046-61-9 3-nitraza-1,5-pentano diisocianato 
7217-25-6 Acetona 
7422-78-8 Alil-hidrazina 
7429-90-5 Pó esférico ou esferoidal de alumínio 
7439-89-6 Pó de ferro 
7439-95-4 Pó de magnésio 
7439-95-4 Magnésio 
7439-98-7 Pó de molibdénio 
7440-02-0 Pó de níquel 
7440-33-7 Pó de Tungsténio 
7440-41-7 Pó de berílio 
7440-41-7 Berílio 
7440-42-8 Pó de boro 
7440-67-7 Pó de zircónio 
7440-69-9 Bismuto 
7440-70-2 Cálcio 
7526-26-3 Difenil-metilfosfonato 
7631-99-4 Nitrato de Sódio 
7652-64-4 1,1H-Isoftaloílo-bis(2-metilaziridina 
7664-39-3 Fluoreto de Hidrogénio 

CAS Químico 
7681-49-4 Fluoreto de sódio 
7697-31-2 Ácido nítrico 
7719-09-7 Cloreto de tionilo 
7719-12-2 Tricloreto de fósforo 
7722-73-8 1,1R,1S-trimesoil-tris(2-etilaziridina) 
7722-84-1 
Peróxido de 
Hidrogénio 

Peróxido de Hidrogénio 

7757-79-1 Nitrato de Potássio 
7775-09-9 Clorato de Sódio 
7778-74-7 Perclorato de Potássio 
7782-39-0 Deutério 
7783-81-5 Hexafluoreto de urânio 
7784-21-6 Alano 
7784-34-1 Tricloreto de arsénio 
7789-20-0 Água pesada 
7789-23-3 Fluoreto de potássio 
7789-29-9 Bifluoreto de potássio 
7790-91-2 Trifluoreto de cloro 
7790-98-9 AP 
8007-58-7 Ácido nítrico fumante inibido 
9009-86-3 Ricina 
10025-67-9 Monocloreto de enxofre 
10025-87-3 Oxicloreto de fósforo 
10026-13-8 Pentacloreto de fósforo 
10028-17-8 Trítio 
10102-03-1 Pentóxido de diazoto 
10102-44-0 Dióxido de azoto 
10544-72-6 Tetróxido de diazoto 
10544-73-7 Trióxido de diazoto 
10545-99-0 Dicloreto de enxofre 
12036-31-6 Estanato de chumbo 
12055-23-1 óxido de háfnio 
12059-95-9 Dióxido de plutónio 
12069-32-8 Pó de carboneto de boro 
13242-44-9 Cloridrato de 2-(dimetilamino) 

etanotiol 
13465-08-2 HAN 
13587-52-5 Solução de ácido nítrico 
13812-39-0 Diperclorato de hidrazínio 
13982-63-3 Rádio 226 
14258-72-1 Lítio-6 
14450-60-3 Citrato de chumbo 
14546-44-2 Azida de hidrazínio 
14762-55-1 Hélio-3 
14798-12-0 Boro-10 
15245-12-2 Sal duplo de nitrato de cálcio e 

amónio 
15588-62-2 HAP 
15715-41-0 Metilfosfonito de dietilo 
15748-73-9 Salicilato de chumbo 
16893-85-9 Hexafluorossilicato de sódio 
17003-79-1 FEFO 
17096-47-8 Metil-NENA 
17215-44-0 DIPAM 
17409-41-5 BHEGA 
17607-20-4 BAMO 
17702-41-9 Decaborano 
18433-84-6 Pentaborano(11) 
18755-43-6 Dimetilfosfonato de dimetilo 
18924-91-9 2,4,6-tris(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-

triazina 
19136-34-6 Maleato de chumbo 
19624-22-7 Pentaborano(9) 
19899-80-0 DNAM 
20062-22-0 HNS 
20773-28-8 HNF 
20936-32-7 Beta resorcilato de chumbo 
25243-36-1 TACOT 
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CAS Químico 
25333-42-0 R-(-)-3-Quinuclidinol 
27814-48-8 PGN 
27978-54-7 Perclorato de hidrazina 
30003-46-4 DBT 
31904-29-7 n-butil-ferroceno 
35523-89-8 Saxitoxina 
37206-42-1 Catoceno 
37836-27-4 Nitrato de hidrazina 
38082-89-2 PYX 
39277-47-9 Agente laranja 
40334-69-8  Bis (2-clorovinil) cloroarsina 
40334-70-1 Tris (2-clorovinil) arsina 
41203-81-0 "(5-Etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-

dioxafosfinano-5-il)metilfosfonato 
de metilo" 

41378-98-7 TAT 
41480-75-5 Cloridrato de N,N-Di-

isopropilaminoetanotiol 
42595-45-9 "bis[(5-Etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-

dioxafosfinano-5-il)metilfosfonato 
de metilo" 

43625-06-5 Solução de ácido nítrico 15N 

50782-69-9 VX 
53159-39-0 TVOPA 
55510-03-7 TNGU 
55510-04-8 DNGU 
57856-11-8 QV 
62320-94-9 Salicilato básico de cobre 
63747-58-0  Poli(1,3-fenileno metil fosfonato) 
63869-13-6  Bis (2-cloroetiltio) metano 
63905-10-2 1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano 
63918-89-8 Éter de bis (2-cloroetiltioetilo) 
63918-90-1 Éter de bis (2-cloroetiltiometilo 
68411-07-4 Quelatos de chumbo e de cobre a 

partir do ácido resorcílico ou salicílico 
68412-45-3 Tepan 
68412-46-4 Tepanol 
68957-94-8 2,4,6 tri-n-propil-2,4,6-trioxo 

1,3,5,2,4,6-trioxatrifosforinano 
69102-90-5 HTPB 
70247-32-4 CP 
70715-06-9 Metilfosfonato de dimetilo, 

polimerizado com oxirano e óxido 
de fósforo 

70890-46-9 DNBT 
70983-44-7 Beta-resorcilato de cobre 
71463-62-2 1,1'-trimetil-adipoílo-bis(2-etilaziridina 
75393-84-9 NTDNA 
78246-06-7 DNAD 

CAS Químico 
78644-90-3 DAAzF 
82486-82-6 Butil-NENA 
82486-83-7 Propil-NENA 
84051-81-0 Poli-NIMMO 
84402-58-4 Composto de ácido metilfosfônico 

com (aminoiminometil)urea (1:1) 
84962-98-1 Metilfosfonato de 

3(Tri(hidroxietil)propilo sódico 
85068-72-0 Metil BAPO 
85068-73-1 Etil-NENA 
90683-29-7 AMMO 
93894-59-8 Dihexilferroceno 
97096-78-1 ADNBF 
97645-24-4 TNAZ 
99580-93-5 Produto da reação de ácido 

metilfosfônico e 1,2-etanodiamina 
103850-22-2 LICA 12 
110438-25-0 Titânio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, 

butanolato, tris (dioctil) fosfato] 
115029-35-1 Ceto-RDX 
117412-28-9 BNCP 
117907-74-1 CL-14 
124782-15-6 HBIW 
125735-38-8 Sal de t-butil-dinitroazetidina 
125856-62-4 Butaceno 
129788-86-9 Produto da reação de ácido 

metilfosfônico e 1,3,5-triazina 2,4,6-
triamina 

130256-72-3 K-55 
130400-13-4 NNHT 
135285-90-4 CL-20 
135877-16-6 TNAD 
140456-78-6 ADN 
142173-26-0 BCMO 
142868-93-7 - 1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano 
142868-94-8 1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano 
143178-24-9 GAP 
143850-71-9 HNAD 
145250-81-3 DADE 
170836-68-7 Mistura dos compostos de CAS Nº 

41203-81-0 e CAS Nº 42595-45-9 
182763-60-6 TAIW 
194486-77-6 DDPO 
229176-04-9 TNP 
294675-51-7 Metil-fosfonil-poliglicol-éster 
363626-50-0 Bis(polioxietileno) metilfosfonato 
663176-00-9 Metil-fosfonil-poliglicol-éster (Exolit 

OP 560) 



Anexo VI - Códigos do Sistema Harmonizado relativos aos 
Agentes e Precursores de Armas Químicas 

SH Texto SH Produto(s) químico(s) 
estratégico(s) 

CWC AG 

28.11  Outros ácidos inorgânicos e outros compostos oxigenados inorgânicos dos elementos não-
metálicos. 

2811.11 - Outros ácidos inorgânicos:  
-- Fluoreto de hidrogénio (ácido fluorídrico) 

Fluoreto de Hidrogénio [7664-
39-3] 

  

2811.12 - Outros ácidos inorgânicos:  
-- Cianeto de hidrogénio (ácido cianídrico) 

Cianeto de hidrogénio [74-90-
8] 

   

28.12 Halogenetos e oxialogenetos dos elementos não metálicos. 

2812.11 - Cloretos e óxidos de cloretos:  
-- Dicloreto de Carbonilo (fosgénio) 

Dicloreto de Carbonilo 
(fosgênio) [75-44-5] 

  

2812.12 - Cloretos e óxidos de cloretos:  
-- Oxicloreto de fósforo 

Oxicloreto de fósforo [10025-
87-3] 

  

2812.13 - Cloretos e óxidos de cloretos:  
-- Tricloreto de fósforo 

Tricloreto de fósforo [7719-12-
2] 

  

2812.14 - Cloretos e óxidos de cloretos:  
-- Pentacloreto de fósforo 

Pentacloreto de fósforo 
[10026-13-8] 

  

2812.15 - Cloretos e óxidos de cloretos:  
-- Monocloreto de enxofre 

Monocloreto de enxofre 
[10025-67-9] 

  

2812.16 - Cloretos e óxidos de cloretos:  
-- Dicloreto de enxofre 

Dicloreto de enxofre [10545-
99-0] 

  

2812.17 - Cloretos e óxidos de cloretos:  
-- Cloreto de tionilo 

Cloreto de tionilo [7719-09-7]   

2812.19 - Cloretos e óxidos de cloretos:  
-- Outros 

Tricloreto de arsénio [7784-
34-1] 

  

28.13 Sulfuretos dos elementos não-metálicos; trissulfureto de fósforo comercial. 

2813.90 - Outros Pentas sulfureto de difósforo 
[1314-80-3] 

  

28.26 Fluoretos; fluorossilicatos, fluoroaluminatos e outros sais complexos de flúor 

2826.19 - Fluoretos:  
-- Outros 

Bifluoreto de amónio [1341-
49-7] 

  

Bifluoreto de potássio [7789-
29-9] 

  

Fluoreto de potássio [7789-
23-3] 

  

Bifluoreto de sódio [1333-83-
1] 

  

Fluoreto de sódio [7681-49-4]   

2826.90 - Outros Hexafluorossilicato de sódio 
[16893-85-9] 

  

28.30 Sulfuretos; polissulfuretos, de constituição química definida ou não 

2830.10 - Sulfuretos de sódio Sulfureto de sódio [1313-82-2]   

28.37 Cianetos, oxicianetos e cianetos complexos 

2837.11 - Cianetos e óxidos de cianeto:  
-- De sódio 

Cianeto de sódio [143-33-9]   

2837.19 - Cianetos e óxidos de cianeto:  
-- Outros 

Cianeto de potássio [151-50-
8] 

  

28.53 Fosfetos, de constituição química definida ou não, exceto ferrofósforos; outros compostos 
inorgânicos (incluindo as águas destiladas, de condutibilidade ou de igual grau de pureza); 
ar líquido (incluindo o ar líquido cujos gases raros foram eliminados); ar comprimido; 
amálgamas, exceto de metais preciosos. 
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SH Texto SH Produto(s) químico(s) 
estratégico(s) 

CWC AG 

2853.10 - Cloreto de cianogênio (clorociano) Cloreto de cianogénio [506-
77-4] 

  

29.03 Derivados halogenados dos hidrocarbonetos.   

2903.39 - Derivados halogenados dos 
hidrocarbonetos acíclicos que contenham 
pelo menos dois halogéneos diferentes:   
-- Outros 

PFIB [382-21-8]   

29.04 Derivados sulfonados, nitrados ou nitrosados dos hidrocarbonetos, mesmo 
halogenados 

  

2904.91 - Outros 
-- Tricloronitrometano (cloropicrina) 

Tricloronitrometano 
(cloropicrina)  
[76-06-2] 

  

29.05 Alcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou 
nitrosados 

  

2905.19 - Monoálcoois saturados:  
-- Outros 

Álcool pinacolílico [464-07-3]   

2905.59 - Alcoois cíclicos e seus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados ou 
nitrosados: -- Outros 

2-Cloroetanol (cloridrina de 
etileno) [107-07-3] 

  

29.14 Cetonas e quinonas, mesmo que contenham outras funções oxigenadas, e 
seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados. 

  

2914.19 - Cetonas ciclânicas que não contenham 
outras funções oxigenadas:o: -- Outras 

Pinacolona [75-97-8]   

29.18 Ácidos carboxílicos que contenham funções oxigenadas suplementares e 
seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados 

  

2918.17 - Ácidos carboxílicos com função de álcool 
mas sem outras funções oxigenadas, seus 
anidridos, halogenetos, peróxidos, 
peroxiácidos e seus derivados:  
-- Ácido 2,2-difenil-2-hidroxiacético (ácido 
benzilo) 

Ácido benzílico [76-89-1]   

2918.19 - Ácidos carboxílicos com função de álcool 
mas sem outras funções oxigenadas, seus 
anidridos, halogenetos, peróxidos, 
peroxiácidos e seus derivados:  
-- Outros 

Benzilato de metilo [76-93-7]   

29.20 Ésteres dos outros ácidos inorgânicos de não-metais (exceto os ésteres de 
halogenetos de hidrogénio) e seus sais; seus derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados ou nitrosados. 

  

2920.19 - Ésteres tiofosfóricos (fosforotioatos) e seus 
sais; seus derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados ou nitrosados  
-- Outros 

Fosforoditioato de O,O-Dietilo  
[298-06-6] 

  

Fosforotioato de O,O-Dietilo  
[2465-65-8] 

  

2920.21 - Ésteres fosfóricos e seus sais; seus 
derivados halogenados, sulfonados, nitrados 
ou nitrosados: 
-- Fosfito de dimetilo 

Fosfito de dimetilo [868-85-9]   

2920.22 - Ésteres fosfóricos e seus sais; seus 
derivados halogenados, sulfonados, nitrados 
ou nitrosados: 
-- Fosfito de dietilo 

Fosfito de dietilo [762-04-9]   
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SH Texto SH Produto(s) químico(s) 
estratégico(s) 

CWC AG 

2920.23 - Ésteres fosfóricos e seus sais; seus 
derivados halogenados, sulfonados, nitrados 
ou nitrosados: 
-- Fosfito de trimetilo 

Fosfito de trimetilo [121-45-9]   

2920.24 - Ésteres fosfóricos e seus sais; seus 
derivados halogenados, sulfonados, nitrados 
ou nitrosados: 
-- Fosfito de trietilo 

Fosfito de trietilo [122-52-1]   

2920.29 - Ésteres fosfóricos e seus sais; seus 
derivados halogenados, sulfonados, nitrados 
ou nitrosados: 
-- Outros 

Fosfito de triisopropilo [116-
17-6] 

  

29.21 Compostos de função amina   

2921.11 - Monoaminas acíclicas e seus derivados; 
sais destes produtos:  
-- Mono-, di- ou trimetilamina e seus sais 

Dimetilamina [124-40-3]   

Cloridrato de dimetilamina 
[506-59-2] 

  

2921.12 - Monoaminas acíclicas e seus derivados; 
sais destes produtos:  
-- Cloridrato de 2-cloro-N,N-dimetil-
etanamina 

Cloridrato de 2-cloro-N,N-
dimetil-etanamina [4584-46-7] 

  

2921.13 - Monoaminas acíclicas e seus derivados; 
sais destes produtos:  
-- Cloridrato de 2-cloro-N,N-dimetil-
etanamina 

Cloridrato de 2-cloro-N,N-
dietil-etanamina [869-24-9] 

  

2921.14 - Monoaminas acíclicas e seus derivados; 
sais destes produtos:  
-- Cloridrato de 2-cloro-N,N-dimetil-
etanamina 

cloridrato de 2-cloroetil-N,N-
Diisopropilamina [4261-68-1] 

  

2921.19 - Monoaminas acíclicas e seus derivados; 
sais destes produtos:  
-- Outros 

Dietilamina   

Diisopropilamina [108-18-9]   

HN1 [538-07-8]   

HN2 [51-75-2]   

HN3 [555-77-1]   

N,N-Dimetilamino Etil-2-
cloreto  
[100-35-6] 

  

Cloreto de N,N-diisopropil-ß-
aminoetilo [96-79-7] 

  

29.22 Compostos aminados de funções oxigenadas.   

2922.15 - Aminoálcoois, exceto os que contenham 
mais de um tipo de função oxigenada, seus 
éteres e seus ésteres; sais destes produtos:  
-- Trietanolamina 

Trietanolamina [102-71-6]   

2922.17 - Aminoálcoois, exceto os que contenham 
mais de um tipo de função oxigenada, seus 
éteres e seus ésteres; sais destes produtos:  
-- Metildietanolamina e etildietanolamina 

Etildeietanolamina [139-87-7]   

Metildietanolamina [105-59-9]   

2922.18 - Aminoálcoois, exceto os que contenham 
mais de um tipo de função oxigenada, seus 
éteres e seus ésteres; sais destes produtos:  
-- 2-(N,N-Diisopropilamino)etanol 

N,N-diisopropil-(beta)-
aminoetanol [96-80-0] 

  

2922.19 - Aminoálcoois, exceto os que contenham Dietilaminoetanol [100-37-8]   
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SH Texto SH Produto(s) químico(s) 
estratégico(s) 

CWC AG 

mais de um tipo de função oxigenada, seus 
éteres e seus ésteres; sais destes produtos:  
-- Outros 

Cloridrato de trietanolamina  
[637-39-8] 

  

29.29 Compostos de outras funções azotadas 
(nitrogenadas). 

  

2929.90 - Outros  N,N-Dimetilfosforamidato de 
dietilo [2404-03-7] 

  

Dicloreto de N,N-
dimetilaminofosforilo [677-43-
0] 

  

29.30 Compostos organo-sulfuro.   

2930.60 - 2-(N,N-Dietilamino)etanotiol 2-(N,N-Dietilamino)etanotiol  
[100-38-9] 

  

2930.70  Sulfeto de bis(2-hidroxietila) (tiodiglicol 
(DCI)) 

Tiodiglicol [111-48-8]   

2930.90 - Outros 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano  
[3563-36-8] 

  

1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-
propano [63905-10-2] 

  

1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-
butano [142868-93-7] 

  

1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-
pentano [142868-94-8] 

  

Sulfureto de 2-cloroetilo e de 
clorometilo [2625-76-5] 

  

Amitão [78-53-5]   

Sulfureto de bis (2-cloroetilo) 
[505-60-2] 

  

 Bis (2-cloroetiltio) metano  
[63869-13-6] 

  

Éter de bis (2-cloroetiltioetilo)  
[63918-89-8] 

  

Éter de bis (2-
cloroetiltiometilo) [63918-90-1] 

  

N,N-Di-isopropil-ß-
aminoetanotiol [5842-07-9] 

  

Cloridrato de N,N-Di-
isopropilaminoetanotiol 
[41480-75-5] 

  

N,N-Dimethylaminoethane-2-
tiol [108-02-1] 

  

Cloridrato de 2-(dimetilamino) 
etanotiol [13242-44-9] 

  

2930.90 - Outros VX [50782-69-9]   

29.31 Outros compostos organo-inorgânicos.   

2931.31 - Outros derivados organofosforados:  
-- Metilfosfonato de dimetilo 

Metilfosfonato de dimetilo 
[756-79-6] 

  

2931.32 - Outros derivados organofosforados:  
-- Dimetilfosfonato de dimetilo 

Dimetilfosfonato de dimetilo  
[18755-43-6] 

  

2931.33 - Outros derivados organofosforados:  
-- Etilfosfonato de dietilo 

Etilfosfonato de dietilo [78-38-
6] 
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SH Texto SH Produto(s) químico(s) 
estratégico(s) 

CWC AG 

2931.34 - Outros derivados organofosforados:  
-- Metilfosfonato de 3(Tri(hidroxietil)propilo 
sódico 

Metilfosfonato de 
3(Tri(hidroxietil)propilo sódico 
[84962-98-1] 

  

2931.35 - Outros derivados organofosforados:  
-- 2,4,6 tri-n-propil-2,4,6-trioxo 1,3,5,2,4,6-
trioxatrifosforinano 

2,4,6 tri-n-propil-2,4,6-trioxo 
1,3,5,2,4,6-trioxatrifosforinano 
[68957-94-8] 

  

2931.36 - Outros derivados organofosforados:  
"(5-Etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinano-
5-il)metilfosfonato 
de metilo 

"(5-Etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-
dioxafosfinano-5-
il)metilfosfonato 
de metilo [41203-81-0] 

  

2931.37 - Outros derivados organofosforados:  
-- bis[(5-Etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-
dioxafosfinano-5-il)metilfosfonato de metilo 

bis[(5-Etil-2-metil-2-oxido-
1,3,2-dioxafosfinano-5-
il)metilfosfonato de metilo 
[42595-45-9] 

  

2931.38 - Outros derivados organofosforados:  
-- Sal de ácido metilfosfónico e 
(aminoiminometil) ureia (1:1) 

Composto de ácido 
metilfosfónico e 
(aminoiminometil) ureia (1:1) 
[84402-58-4] 

  

2931.39 - Outros derivados organofosforados:  
-- Outros 

3,9-Dióxido de 3,9-dimetil-
2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-
difosfaspiro[5.5] [3001-98-7] 

  

Metilfosfonato de butilo [6172-
80-1] 

  

Clorosarin [1445-76-7]   

Clorosoman [7040-57-5]   

Metilfosfonato de dietilo [683-
08-9] 

  

Metilfosfonito de dietilo 
[15715-41-0] 

  

Etilfosfonato de dimetilo 
[6163-75-3] 

  

Metilfosfonito de dietilo [7526-
26-3] 

  

Dicloreto de etilfosfinilo [1498-
40-4] 

  

Difluoreto de etilfosfinilo [430-
78-4] 

  

Dicloreto etilfosfonotióico 
[993-43-1] 

  

 Dicloreto de etilfosfonilo 
[1066-50-8] 

  

Difluoreto de etilfosfonilo [753-
98-0] 

  

Dicloreto de metilfosfinilo 
[676-83-5] 

  

Difluoreto de metilfosfinilo 
[753-59-3] 

  

Ácido metilfosfónico [993-13-
5] 

  

Dicloreto metilfosfonotioico  
[676-98-2] 

  

Dicloreto de metilfosfonilo 
[676-97-1] 
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SH Texto SH Produto(s) químico(s) 
estratégico(s) 

CWC AG 

Difluoreto de metilfosfonilo 
[676-99-3] 

  

O-(3-cloropropil) O-[4-nitro-3-
(trifluorometil)fenil] 
metilfosfonotionato [849-29-6] 

  

Produto da reação de ácido 
metilfosfônico e 1,2-
etanodiamina [99580-93-5] 

  

Produto da reação de ácido 
metilfosfônico e 1,3,5-triazina 
2,4,6-triamina [129788-86-9] 

  

Dicloreto de propilfosfonilo 
[4708-04-7] 

  

QL [57856-11-8]   

Sarin [107-44-8]   

Soman [96-64-0]   

Tabun [77-81-6]   

2931.90 - Outros  
 

 2-clorovinildicloroarsina [541-
25-3] 

  

 Bis (2-clorovinil) cloroarsina  
[40334-69-8] 

  

Tris (2-clorovinil) arsina 
[40334-70-1] 

  

29.33 Compostos heterocíclicos exclusivamente de heteroátomo(s) de azoto 
(nitrogénio) 

 

2933.39 -Compostos cuja estrutura contém ciclos 
quinoleína ou isoquinoleína (hidrogenados 
ou não) sem outras condensações 
-- Outros 

3-Hidroxi-1-metilpiperidina  
[3554-74-3] 

  

Quinuclidina-3-ol [1619-34-7]   

Benzilato de 3-quinuclidinilo 
[6581-06-2] 

  

3-Quinuclidona [3731-38-2]   

30.02 Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, 
profiláticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras frações do sangue e 
produtos imunológicos, mesmo modificados ou obtidos por via 
biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (exceto 
leveduras) e produtos semelhantes. 

  

3002.90 - Outros Ricina [9009-86-3]   

Saxitoxina [35523-89-8]   

38.24 Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos 
químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas 
(incluindo os constituídos por misturas de produtos naturais), não 
especificados nem compreendidos noutras posições. 

  

3824.91 - Outros  
-- Misturas e preparações constituídas 
principalmente por metilfosfonato de (5-etil-
2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5- il)metil 
metila e metilfosfonato de bis[(5-etil-2-metil-
2-óxido-1,3,2- dioxafosfinan-5-il)metila] 

Mistura de CAS RN 41203-
81-0 e CAS RN 42595-45-9 
[170836-68-7] 

  

3824.99 - Outros  
-- Outros 

Metil-fosfonil-poliglicol-éster 
(Exolit OP 560) [294675-51-7] 

  

Metil-fosfonil-poliglicol-éster 
(Exolit OP 560) [663176-00-9] 
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SH Texto SH Produto(s) químico(s) 
estratégico(s) 

CWC AG 

Metilfosfonato de dimetilo, 
polimerizado com oxirano e 
óxido de fósforo [70715-06-9] 

  

Metilfosfonato de dimetilo, 
polimerizado com oxirano e 
óxido de fósforo  
[70715-06-9] 
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Anexo VII - Números ONU Associados a Bens Estratégicos 
ONU * 

0072 E 

0075 M 

0208 E 

0226 E 

0282 E 

0392 E 

0402 E 

0483 E 

0484 E 

0489 E 

0490 E 

1032 Q 

1046 N 

1051 Q 

1052 Q 

1067 M 

1076 Q 

1090 E 

1135 Q 

1158 Q 

1160 Q 

1163 M 

1244 M 

1261 PE 

1336 E 

1358 M 

1380 M 

ONU * 

1385 Q 

1396 M 

1401 N 

1415 N 

1418 M 

1442 M 

1467 M 

1485 PE 

1486 PE 

1489 PE 

1495 PE 

1498 PE 

1560 Q 

1567 M 

1580 Q 

1581 Q 

1582 Q 

1583 Q 

1589 Q 

1614 Q 

1680 Q 

1689 Q 

1690 Q 

1694 Q 

1697 Q 

1727 Q 

1749 N 

ONU * 

1790 Q 

1806 Q 

1809 Q 

1810 Q 

1811 Q 

1812 Q 

1828 Q 

1836 Q 

1849 Q 

1868 M 

1869 N 

1921 M 

1942 PE 

1957 N 

1975 M 

2008 M 

2014 PE 

2015 PE 

2029 M 

2030 M 

2032 M 

2067 PE 

2071 PE 

2321 M 

2323 Q 

2329 Q 

2382 M 

ONU * 

2421 M 

2427 PE 

2428 PE 

2439 Q 

2463 M 

2674 Q 

2686 Q 

2814 B 

2817 Q 

2900 B 

2908 R 

2909 R 

2910 R 

2911 R 

2912 R 

2913 R 

2915 R 

2916 R 

2917 R 

2918 N 

2919 R 

2977 N 

2978 N 

ONU * 

2982 R 

2984 PE 

3172 B 

3294 Q 

3321 R 

3322 R 

3323 R 

3324 N 

3325 N 

3326 N 

3327 N 

3328 N 

3329 N 

3330 N 

3331 N 

3332 R 

3333 N 

3373 B 

3413 Q 

3414 Q 

3415 Q 

3416 Q 

3421 Q 

3422 Q 

3462 B 

3507 N 

 
 
 
* Preocupação:  
B-Biológico, Q-químico, E-Explosivo, PE-precursores de explosivos, M-Militar, N-Nuclear, R-Radiológico 
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ONU Descrição Preocupação* 

0072 
CICLOTRIMETILENOTRINITRAMINA (CICLONITE; HEXOGÉNIO 
RDX) HUMEDECIDA, com pelo menos 15% (massa) de água 

E 

0075 
INITRATO DE DIETILENOGLICOL DESSENSIBILIZADO com pelo 
menos 25% (massa) de fleumatizante não volátil insolúvel na água 

M 

0208 RINITROFENILMETILNITRAMINA (TETRIL) E 

0226 
CICLOTETRAMETILENOTETRANITRAMINA (HMX; OCTOGÉNIO), 
HUMEDECIDA com pelo menos 15% (massa) de água 

E 

0282 
NITROGUANIDINA(PICRITE), secos ou molhados com menos de 20% 
de água, em massa 

E 

0392 HEXANITROSTILBENO (HNS) E 

0402 PERCLORATO DE AMÓNIO E 

0483 
CICLOTRIMETILENOTRINITRAMINA HUMEDECIDA (CICLONITE, 
HEXOGÉNIO, RDX), DESSENSIBILIZADA 

E 

0484 
CICLOTETRAMETILENOTETRANITRAMINA (OCTOGÉNIO, HMX), 
DESSENSIBILIZADA 

E 

0489 DINITROGLICOLURILO (DINGU) E 

0490 NITROTRIAZOLONA (NTO) E 

1032 DIMETILAMINA, ANIDRA Q 

1046 HÉLIO COMPRIMIDO N 

1051 
CIANETO DE HIDROGÉNIO ESTABILIZADO, com menos de 3% de 
água 

Q 

1052 FLUORETO DE HIDROGÉNIO, ANIDRO Q 

1067 TETRÓXIDO DE DIAZOTO (DIÓXIDO DE AZOTO) M 

1076 FOSGÉNIO Q 

1090 ACETONA E 

1135 CLORIDRINA ETILÉNICA Q 

1158 DIISOPROPILAMINA Q 

1160 DIMETILAMINA EM SOLUÇÃO AQUOSA Q 

1163 DIMETILHIDRAZINA ASSIMÉTRICA M 

1244 METILHIDRAZINA M 

1336 
TRINITROFENOL (ÁCIDO PÍCRICO) HUMEDECIDO com pelo menos 
20% (massa) de água 

E 

1358 

 ZIRCÓNIO EM PÓ HUMEDECIDO com pelo menos 25% (massa) de 
água (deve estar presente um excesso visível de água) (a) produzido 
mecanicamente, tamanho das partículas inferior a 53 mícrones; (b) 
produzido quimicamente, tamanho das partículas inferior a 840 
mícrones 

M 

1380 PENTABORANO M 

1385 
SULFURETO DE SÓDIO ANIDRO ou SULFURETO DE SÓDIO com 
menos de 30% de água de cristalização 

Q 

1396 ALUMÍNIO EM PÓ, NÃO REVESTIDO M 
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ONU Descrição Preocupação* 
1401 CÁLCIO N 

1415 LÍTIO N 

1418 MAGNÉSIO EM PÓ ou LIGAS DE MAGNÉSIO EM PÓ M 

1442 PERCLORATO DE AMÓNIO M 

1467 NITRATO DE GUANIDINA M 

1560 TRICLORETO DE ARSÉNIO Q 

1567 BERÍLIO EM PÓ M 

1580 CLOROPICRINA Q 

1581 
BROMETO DE METILO E CLOROPICRINA EM MISTURA contendo 
mais de 2% de cloropicrina 

Q 

1582 CLORETO DE METILO E CLOROPICRINA EM MISTURA Q 

1583 CLOROPICRINA EM MISTURA, N.S.A. Q 

1589 CLORETO DE CIANOGÉNIO ESTABILIZADO Q 

1614 
CIANETO DE HIDROGÉNIO ESTABILIZADO, com menos de 3% de 
água e absorvido num material inerte poroso 

Q 

1680 CIANETO DE POTÁSSIO, SÓLIDO Q 

1689 CIANETO DE SÓDIO, SÓLIDO Q 

1690 FLUORETO DE SÓDIO, SÓLIDO Q 

1694 CIANETOS DE BROMOBENZIL, LÍQUIDOS Q 

1697 CLOROACETOFENONA, SÓLIDA Q 

1727 HIDROGENODIFLUORETO DE AMÓNIO, SÓLIDO Q 

1749 TRIFLUORETO DE CLORO N 

1796 Misturas de ácido nitroso PE 

1790 ÁCIDO FLUORÍDRICO Q 

1806 PENTACLORETO DE FÓSFORO Q 

1809 TRICLORETO DE FÓSFORO Q 

1810 OXICLORETO DE FÓSFORO Q 

1811 HIDROGENODIFLUORETO DE POTÁSSIO, SÓLIDO Q 

1812 FLUORETO DE POTÁSSIO, SÓLIDO Q 

1826 Misturas de ácido nitroso PE 

1828 CLORETOS DE ENXOFRE Q 

1836 CLORETO DE TIONILO Q 

1849 
SULFURETO DE SÓDIO HIDRATADO contendo pelo menos 30% de 
água 

Q 

1868 DECABORANO M 



170 
 

ONU Descrição Preocupação* 

1869 
MAGNÉSIO ou LIGAS DE MAGNÉSIO, contendo mais de 50% de 
magnésio, sob forma de granulados, limalhas de torno ou palhetas 

N 

1921 PROPILENOIMINA ESTABILIZADA M 

1942 NITRATO DE AMÓNIO E 

1957 DEUTÉRIO COMPRIMIDO N 

1975 
MONÓXIDO DE AZOTO E TETRÓXIDO DE DIAZOTO EM MISTURA 
(MONÓXIDO DE AZOTO E DIÓXIDO DE AZOTO EM MISTURA) 

M 

2008 ZIRCÓNIO EM PÓ SECO M 

2014 Peróxido de Hidrogénio PE 

2015 Peróxido de Hidrogénio PE 

2029 HIDRAZINA ANIDRA M 

2030 
HIDRAZINA EM SOLUÇÃO AQUOSA contendo mais de 37% (massa) 
de hidrazina 

M 

2031 ÁCIDO NÍTRICO, com exclusão do ácido nítrico fumante vermelho PE 

2032 
ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE VERMELHO (nota: inibido RFNApode ter 
um número diferente) 

M 

2067 ADUBOS DE NITRATO DE AMÓNIO PE 

2321 TRICLOROBENZENOS LÍQUIDOS M 

2323 FOSFITO DE TRIETILO Q 

2329 FOSFITO DE TRIMETILO Q 

2382 DIMETILHIDRAZINA ASSIMÉTRICA M 

2421 TRIÓXIDO DE AZOTO M 

2439 HIDROGENODIFLUORETO DE SÓDIO Q 

2463 HIDRETO DE ALUMÍNIO M 

2674 FLUOROSSILICATO DE SÓDIO Q 

2686 2-DIETILAMINO-ETANOL Q 

2814 INFECIOSAS SUBSTÂNCIAS QUE AFETAM O SER HUMANO B 

2817 SOLUÇÃO DE FLUORETO DE AMÓNIO Q 

2900 INFECIOSAS SUBSTÂNCIAS QUE AFETAM OS ANIMAIS B 

2908 
MATÉRIAS RADIOATIVAS, PACOTE ISENTO - EMBALAGENS 
VAZIAS 

R 

2909 
Matérias radioativas, pacote isento - objetos manufaturados de urânio 
natural ou de urânio empobrecido ou de tório natural 

R 

2910 Matérias radioativas, pacote isento - quantidades limitadas R 

2911 Matérias radioativas, pacote isento - aparelhos ou objetos R 

2912 
Matérias radioativas, baixa atividade específica (LSA-I), [não cindíveis 
ou cindíveis isentas] 

R 
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2913 
Matérias radioativas, objetos contaminados superficialmente (SCO-I ou 
SCO-II) não cindíveis ou cindíveis isentos 

R 

2915 
Matérias radioativas, pacote do tipo A, [que não estejam sob forma 
especial, não cindíveis ou cindíveis isentas] 

R 

2916 
Matérias radioativas, pacote do Tipo B(U), [não cindíveis ou cindíveis 
isentas] 

R 

2917 
Matérias radioativas, pacote do Tipo B(M), [não cindíveis ou cindíveis 
isentas] 

R 

2918 Matérias radioativas, cindível n.s.a. N 

2919 
MATÉRIAS RADIOATIVAS TRANSPORTADAS POR ARRANJO 
ESPECIAL, [não cindíveis ou cindíveis isentas] 

R 

2977 Hexafluoreto de urânio, cindível N 

2978 Hexafluoreto de urânio, não cindíveis ou cindíveis isento N 

2982 Matérias radioativas, n.s.a R 

2984 Peróxido de Hidrogénio PE 

3172 TOXINAS EXTRAÍDAS DE FONTES VIVAS, LÍQUIDAS, N.S.A B 

3294 
CIANETO DE HIDROGÉNIO EM SOLUÇÃO ALCOÓLICA contendo no 
máximo 45% de cianeto de hidrogénio 

Q 

3321 
Matérias radioativas, baixa atividade específica (LSA-II), não cindíveis 
ou cindíveis isentas 

R 

3322 
Matérias radioativas, baixa atividade específica (LSA-III), não cindíveis 
ou cindíveis isentas 

R 

3323 Matérias radioativas, pacote tipo C, não cindíveis ou cindíveis isento R 

3324 Matéria radioativa, baixa atividade específica (LSA-II), cindível N 

3325 Matérias radioativas, baixa atividade específica (LSA-III), cindíveis N 

3326 
Matérias radioativas, objetos contaminados superficialmente (SCO-I ou 
SCO-II) cindíveis 

N 

3327 
Matérias radioativas, Pacote Tipo A cindíveis que não estejam sob 
forma especial, 

N 

3328 Matérias radioativas, Pacote Tipo B (U) cindíveis N 

3329 Matérias radioativas, Pacote Tipo B (M), cindíveis N 

3330 Matérias radioativas, Pacote Tipo C, cindíveis N 

3331 Matérias radioativas transportadas por arranjo especial cindíveis N 

3332 
Matérias radioativas, pacote do tipo A, forma especial, não cindíveis ou 
cindíveis isentas 

R 

3333 Matérias radioativas, pacote do tipo A, forma especial cindíveis N 

3373 MATÉRIA BIOLÓGICA, CATEGORIA B B 

3413 CIANETO DE POTÁSSIO EM SOLUÇÃO Q 

3414 CIANETO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO Q 
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ONU Descrição Preocupação* 
3415 FLUORETO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO Q 

3416 CLOROACETOFENONA, LÍQUIDO Q 

3421 HIDROGENODIFLUORETO DE POTÁSSIO EM SOLUÇÃO Q 

3422 FLUORETO DE POTÁSSIO, SOLUÇÃO Q 

3462 TOXINAS EXTRAÍDAS DE FONTES VIVAS, SÓLIDAS, N.S.A. B 

3507 
Hexafluoreto de urânio, matérias radioativas, pacote isento menos de 
0,1 kg por pacote, não cindível ou cindível isento 

N 
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Anexo VIII - Glossário 
Os seguintes termos são definidos para efeitos deste guia de implementação. 
 

AG Grupo Austrália. Ver secção 1.1.2.3. 

TCA Tratado sobre o Comércio de Armas Ver secção 1.1.2.1. 

Bequerel Uma unidade de radioatividade correspondente a uma desintegração por 
segundo. Ver secção 28.44 Matérias radioativas. 

Catch-all Os controlos “Catch-all” sujeitam as mercadorias a controlos comerciais 
mesmo que não estejam incluídas nas listas de controlo nacionais, se houver 
informação que indique que serão utilizadas para uma atividade proibida ou 
por um utilizador final proscrito. Ver secções 1.2.1e 1.3.3.7. 

Número CAS Os números CAS são números de registo do Chemical Abstracts Service e 
fornecem um identificador numérico único para cada produto químico 
registado. Ver secção 28-29 Produtos Químicos Estratégicos. 

Lista de controlo  As listas de controlo de exportação especificam materiais, equipamentos, 
software e tecnologia sujeitos a controlos do comércio. As mercadorias 
listadas geralmente requerem licenças ou autorizações para várias transações 
internacionais, especialmente para exportação. 

MTCR Regime de Controlo de Tecnologia de Mísseis (Missile Technology Control 
Regime). Ver secção 1.1.2.3. 

TNP Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (Nuclear Non-Proliferation 
Treaty). Ver secção 1.1.2.1. 

NSG Grupo de Fornecedores Nucleares (Nuclear Suppliers Group) Ver secção 
1.1.2.3. 

Educação e 
Sensibilização 
(Outreach) 

Atividades das autoridades governamentais apropriadas dirigidas à 
comunidade comercial para promover o seu cumprimento futuro, através da 
sensibilização para os regulamentos estratégicos de controlo do comércio e 
procedimentos de conformidade que devem seguir. Ver Anexo IV - As 
Alfandegas na Educação e Sensibilização da Indústria. 

PGS Programa Global Shield da OMA. Ver secção 1.4.4.12. 

PSI Iniciativa de Segurança de Proliferação. Ver secção 1.1.2.4. 

Reachback O processo de obtenção de apoio de organizações que não estão na linha de 
frente. 

RKC Convenção de Quioto revista (Revised Kyoto Convention) 

Sievert (Sv) Uma medida da dose de radiação absorvida no Sistema Internacional de 
Unidades. É uma medida do efeito na saúde dos baixos níveis de radiação 
ionizante no corpo humano. Sendo um sievert uma quantidade muito grande, 
as doses de radiação normalmente encontradas são expressas em milisievert 
(mSv) ou microsievert (µSv) que são um milésimo ou um milionésimo de um 
sievert. Por exemplo, uma radiografia de tórax dará cerca de 0,2 mSv de dose 
de radiação. 

Bens estratégicos Armas de destruição maciça (ADM), armas convencionais e itens relacionados 
envolvidos no desenvolvimento, produção ou uso de tais armas e seus 
vetores de lançamento 

STC Controlos do Comércio Estratégico (Strategic Trade Control) 

STCE Implementação do Controlo do Comércio Estratégico (Strategic Trade Control 
Enforcement) 

RCSNU 1540 Resolução 1540 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ver secção 
1.1.2.5. 

WA Acordo de Wassenaar (Wassenaar Arrangement) Ver secção 1.1.2.3. 

ADM Armas de Destruição Maciça. As ADM incluem armas nucleares (concebidas 
para causar destruição em massa através da libertação explosiva de energia 
nuclear), armas químicas (concebidas para infligir lesões como asfixia, bolhas 
ou lesões no sistema nervoso através de reações químicas), armas biológicas 
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(concebidas com a utilização de microrganismos para causar doenças em 
humanos, gado ou culturas) e armas radiológicas (concebidas para causar 
doenças e perturbações em massa através da propagação da radioatividade).  
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Anexo IX - Índice Alfabético 

acelerómetros, 140 
aço inoxidável duplex (DSS), 83 
aço inoxidável duplex estabilizado com titânio 

(Ti-DSS), 84 
aço martensítico, 83 
Agentes de Armas Químicas, 61 
Agitadores de bancada, 147 
água pesada, 67 
Algoflon. Ver materiais resistentes à corrosão 
amerício, 65 
analisadores de gases, 145 
armas de fogo, 148 
as fresadoras, 115 
As prensas a frio, 121 
bactérias, 69 
bateria térmica, 125 
berílio, 91 
biorreatores. Ver fermentador 
bismuto, 89 
bombas, 98 
bombas centrífugas. Ver Bombas 
bombas criogénicas. Ver bombas de vácuo 
bombas de diafragma. Ver Bombas 
bombas de difusão. Ver bombas de vácuo 
bombas de iões. Ver bombas de vácuo 
bombas de palhetas rotativas.  Ver bombas de 

vácuo 
bombas de vácuo, 100 
bombas scroll. Ver bombas de vácuo 
boro, 68 
cadinhos, 80, 87 
califórnio, 65 
Câmara de biossegurança (BSC), 101 
câmara intensificadora de imagem, 129 
Câmaras de visão noturna, 128 
câmaras fotográficas, 138 
câmaras fotográficas de espelho rotativo, 138 
câmaras fotográficas digitais, 127 
câmaras resistentes a radiações, 127 
Cassetes filtrantes, 110 
Centrifugadores, 107 
Centros de fabricação, 114 
centros de torneamento, 114 
césio, 65 
cobalto, 65 
colômbio. Ver materiais resistentes à corrosão 
condensadores, 130 
controladores de motores, 124 
conversores, 124 
conversores de frequência, 134 
Conversores de frequência, 124 
de registo contínuo, 128 
decantador centrifugo, 108 

desencadeadores, 74 
detonadores, 74 
disk stack centrifuges, 108 
disparadores. Ver Dispositivos de ignição  
dispositivos de ignição, 135 
drones, 137 
Duriron. Ver materiais resistentes à corrosão 
Dyneon. Ver materiais resistentes à corrosão 
EBW, 74 
EDM.  Ver máquinas por eletroerosão 
elementos combustíveis nucleares, 94 
equipamento de enchimento, 111 
equipamento filtragem de fluxo cruzado, 109 
espectrógrafos de massa, 144 
espetrómetros de massa, 144 
espinterómetros controlados, 131 
estrôncio, 65 
explosivos, 71, 73 
Fatos de Proteção, 78 
fermentador, 106 
ferro-silício. Ver materiais resistentes à 

corrosão 
Fertilizante, 71 
Fertilizantes, 71 
fibra de aramida, 77 
fibra de carbono, 79 
fibra de grafite. Ver Fibra de Carbono 
fibra de vidro, 81 
filtração de fluxo tangencial. Ver 
Fluon. Ver materiais resistentes à corrosão 
fluoropolímeros. Ver materiais resistentes à 

corrosão 
fontes de alimentação de CA, 124 
Fontes de Alimentação de Corrente Contínua 

(CC), 123 
fornos, 126 
fornos de arco. Ver fornos 
Fornos de fusão por feixes de eletrões. Ver 

fornos 
fornos de fusão por plasma. Ver fornos 
fornos de indução. Ver fornos 
fungos, 69 
geradores de impulsos, 134 
geradores de neutrões, 133, 141 
giroscópios, 140 
gradiómetros. Ver gravímetros 
gravímetros, 141 
háfnio, 91 
Halar. Ver materiais resistentes à corrosão 
Hastelloy. Ver materiais resistentes à corrosão 
hélio-3, 68 
Hexcel, 79 
HexTow®, 79 
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HIP, 126 
HMX, 73 
HNS, 73 
Hylar. Ver materiais resistentes à corrosão 
Iconel. Ver materiais resistentes à corrosão 
Incoloy.  Ver materiais resistentes à corrosão 
Iniciativa de Segurança contra a Proliferação 

(PSI - Proliferation Security Initiative), 14 
inversores, 124 
irídio, 65 
isótopos, 63, 68 
janela de proteção contra radiações, 82 
janelas.  Ver janelas de proteção contra 

radiação 
KevlarTM. Ver Fibras de Aramidas 
Kynar. Ver materiais resistentes à corrosão 
lança-foguetes, 148 
lasers, 139 
Ligas de alumínio, 85 
liofilizadores, 102 
lítio, 68 
M300, M350, e M400. Ver aço martensítico 
magnésio, 88 
Manipuladores de comando à distância, 112 
manipuladores master-slave. Ver 

Manipuladores de comando à distância 
manómetro de diafragma, 143 
manómetro elétrico. Ver transdutores de 

pressão 
máquinas de bobinar filamentos, 119 
máquinas de enformação contínua, 118 
máquinas de enformação por rotação, 118 
máquinas de equilibrar dinâmicas, 146 
Máquinas fotográficas de alta velocidade, 128 
máquinas fotográficas de espelho rotativo, 128 
máquinas por eletroerosão, 113 
materiais de construção resistentes à corrosão, 

92 
materiais nucleares, 63 
materiais nucleares especiais, 63 
matérias radioativas, 63 
microrganismos, 69 
minério, 60 
mísseis, 148 
modificadores de frequência, 124 
Monel. Ver materiais resistentes à corrosão 
monitores do pórtico para deteção de radiação, 

65 
motor estatorreator, 97 
motores de foguetes, 97 
neptúnio, 64 
NiMark. Ver aço martensítico 
nióbio. Ver materiais resistentes à corrosão 
níquel. Ver materiais resistentes à corrosão 
níquel metálico poroso, 85 
Nitrato de Amónio, 71 

Números CAS, 62 
Números ONU, 62 
óxido de deutério, 67 
PANEX, 79 
peças de artilharia, 148 
Permutadores de Calor, 104 
PFA. Ver materiais resistentes à corrosão 
plutónio, 65 
Plutónio, 65 
pó de alumínio, 86 
pó de carbonilo de níquel. Ver pó de níquel 
pó de níquel, 84 
polónio, 65 
precursores explosivos, 61 
prensas, 117 
prensas isostáticas a quente, 126 
prepreg, 79 
produtos químicos, 61, 157 
produtos químicos precursores, 61 
PRYON, 79 
PTFE. Ver materiais resistentes à corrosão 
pulsorreatores, 97 
PVDF.  Ver materiais resistentes à corrosão 
Pyrofil, 79 
quimiostatos. Ver fermentadores 
rádio, 65 
radioactive materials, 94 
Raschig rings, 76 
RCSNU 1540, 11, 15 
RDX, 73 
reatores nucleares, 93 
reatores químicos, 105 
retificadoras, 116 
robôs, 120 
secadores por pulverização, 103 
sensores de rotação. Ver giroscópios 
separador centrífugo, 108 
Servoválvulas, 122 
SIGAFIL, 79 
Sistemas de monitorização de gases tóxicos, 

145 
sistemas de radar, 129 
Sistemas para ensaio de vibrações, 147 
Solef. Ver materiais resistentes à corrosão 
tântalo, 87 
TATB, 73 
Teflon. Ver materiais resistentes à corrosão 
Tefzel.  Ver materiais resistentes à corrosão 
telemanipuladores. Ver Manipuladores de 

comando à distância 
Tipo 123. Ver pó de níquel 
tipo S. ver fibra de vidro 
Tipo S.  ver Fibras de Vidro 
titânio, 89, Ver materiais resistentes à corrosão 
TORAYCA, 79 
tório, 60 
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tornos, 114 
tornos comuns, 118 
tornos repuxadores, 118 
toxinas, 69 
transdutor de pressão, 143 
trítio, 65 
tubos de cátodo frio, 131 
tubos fotomultiplicadores (PMT), 132 
tungsténio, 86 
turbobombas. Ver Bombas 
turborreatores e os turbopropulsores, 96 
unidades de descarga capacitiva. Ver 

Dispositivos de ignição 
UNSCR 1540, 8 
UOC, 60 
urânio, 60 
Urânio, 65 

válvulas, 122 
Válvulas com vedante de fole.  Ver as 
válvulas critrão, 131 
válvulas espritrão, 131 
VANT, 137 
Vascomax.  Ver aço martensítico 
Veículo Aéreo não Tripulado, 137 
veículos, 136 
vidro. Ver materiais resistentes à corrosão 
vírus, 69 
volfrâmio. Ver tungsténio 
yellow cake, 60 
Zircadyn. Ver materiais resistentes à corrosão 
Zircoloy. Ver materiais resistentes à corrosão 
zircónio, 90, Ver materiais resistentes à 

corrosão 
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