Informações para parceiros comerciais –
alterações em certificados e selos de
segurança
Estamos fazendo melhorias em nosso sistema de certificação para todos os produtos agrícolas
exportados.
Isso inclui fazer alterações em:
•

certificados de exportação

•

assinaturas em certificados de saúde

•

Selos de segurança para remessas onde é obrigatório um selo de segurança do departamento.

Atestados negociados e acordados para acesso ao mercado não serão alterados.

Certificados de Exportação
As alterações nos certificados de exportação acontecerão em estágios, por commodity. O prazo
dependerá de quando a commodity estiver disponível em nosso novo sistema de documentação de
exportação, NEXDOC.
Consulte quando as commodities estarão disponíveis no NEXDOC.
As alterações incluem:
•

usar o nome Governo da Austrália – ao invés dos nomes de departamento anteriores

•

usar o timbre do Governo da Austrália

•

adicionar um código QR (Quick Reader) exclusivo para verificar a autenticidade do certificado em
tempo real

•

usar páginas em anexo, quando necessário, para incluir mais informações que não caibam na primeira
página do certificado

•

fac-símile/assinaturas eletrônicas em alguns certificados

•

emissão de certificados em papel comum – quando emitidos com um código QR

Essas alterações são somente para certificados em papel. Não haverá alterações em certificados
eletrônicos (eCert).

Adicionado código QR (Quick Reader)
Os novos certificados em papel comum irão incluir um código QR exclusivo. Este é um recurso adicional
de segurança.
Os usuários podem escanear o código QR para ter uma visão geral do certificado. Podem utilizá-lo para
confirmar detalhes como:
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•

número do certificado

•

tipos de produto

•

situação atual do certificado

•

exportador

•

consignatário

•

data da partida.

O código QR pode ser lido por:
•

qualquer dispositivo habilitado para QR

ou
•

Utilizando o aplicativo móvel para escaneamento de certificados do departamento – disponível sem
custo na loja Google Play para Android e na loja Apple App.

Se usar um leitor de código QR genérico, você deve validar a URL correspondente no Departamento de
Agricultura e Recursos Hídricos.

Assinaturas nos certificados de saúde
A Austrália está retirando a assinatura do Diretor Chefe de Veterinária de todos os certificados de saúde
de carnes, laticínios, ovos e frutos do mar.
Ela será substituída pela assinatura de um diretor de veterinária sênior ou a assinatura de um executivo
autorizado, dependendo do atestado a ser certificado.
Os novos signatários aparecerão nos certificados emitidos pela Austrália no fim de maio de 2019.

Selos de segurança para contêineres
A partir de 1º de Agosto de 2019, os selos de segurança oficiais do Governo da Austrália em contêineres
de exportação terão uma aparência diferente.
Essa alteração se aplica somente a remessas para as quais um selo de segurança de departamento é
obrigatório.

Selos de contêineres atuais
Os selos de contêineres atuais possuem o prefixo ‘A’ logo à frente do número de série do selo. A foto a
seguir mostra os selos atuais.
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Novos selos de contêineres
Os novos selos de contêineres não possuem mais o prefixo ‘A’. A foto a seguir mostra os novos selos de
contêineres.

Remessas em trânsito enviadas antes de 1º de Agosto de 2019 usarão os selos atuais.
As Regras de Controle de Exportação (Prescribed Goods-General) 2005 exigem que selos de vedação e
indicativos à prova de falsificação tenham ambos um número exclusivo.
Os recursos de segurança dos selos serão/conterão ainda:
•

compostos de um selo de parafuso ou tira de metal

•

à prova de falsificação

•

tenham um número exclusivo

•

Compatíveis com a ISO17712 Contêineres para frete – selos mecânicos.
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Atualização do sistema de documentos para exportação
Estamos substituindo o EXDOC por um novo sistema chamado NEXDOC (Next Export Documentation
System).
O NEXDOC tornará o sistema de documentação de exportação da Austrália mais seguro e proativo a
mudanças nas condições de comércio. Isso inclui alterações solicitadas pelo país importador.
O NEXDOC não altera nossa estrutura de certificação atual ou nosso controle regulatório sobre as
exportações.
Saiba mais sobre transição para o NEXDOC.

Contato
Estamos trabalhando junto a parceiros comerciais para assegurar uma transição tranquila para o novo
certificado de exportação e selos de segurança, minimizando qualquer interrupção no comércio
internacional.
Se tiver alguma dúvida, comentários ou preocupações entre em contato com exports@agriculture.gov.au
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