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IATA lança novo programa de certificação global para aumentar a segurança e o bem-
estar dos animais durante o transporte aéreo 

5 April 2018 (Geneva) - Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA - International Air 

Transport Association) lançou um novo programa de certificação global padronizado para 

melhorar a segurança e o bem-estar dos animais durante as viagens aéreas. O Center of 

Excellence for Independent Validators for Live Animals Logistics (CEIV Live Animals) fornece 

aos interessados de toda a cadeia de fornecimento de carga aérea o certificado CEIV, 

garantindo a conformidade das empresas certificadas com os mais altos padrões de transporte 

de animais vivos. 

“No ano passado, milhões de animais viajaram com segurança durante os voos. Os donos de 

animais e as transportadoras dependem muito das companhias aéreas para o transporte de 

suas cargas preciosas. No setor, temos o dever de garantir a implementação de padrões e 

melhores práticas em todo o mundo para proteger o bem-estar desses animais. Para quem 

transporta animais vivos, o programa CEIV Live Animals é uma referência de qualidade. Assim 

como o CEIV Pharma ajudou a fornecer padrões de qualidade no transporte de produtos de 

saúde sensíveis à temperatura, o novo programa estende esse conhecimento para o 

importante campo de transporte e manuseio de animais”, disse Nick Careen, Vice-Presidente 

Sênior de Aeroporto, Passageiros, Carga e Segurança da IATA. 

Manusear e transportar animais vivos é um desafio. Cada tipo de animal tem seus requisitos 

específicos, que não se limitam ao físico. É fundamental levar em consideração a resposta 

emocional dos animais quando colocados em um ambiente especial, ao qual não estão 

familiarizados, por profissionais treinados. Estes foram pré-requisitos para o desenvolvimento 

do programa CEIV Live Animals, que é baseado no padrão mundial para o transporte aéreo de 

animais vivos da IATA (Live Animals Regulations - LAR). O LAR baseia-se na contribuição 

profissional e operacional de especialistas do setor, incluindo veterinários, especialistas em 

bem-estar dos animais e agências governamentais envolvidas na regulamentação do 

transporte de animais e organizações não governamentais interessadas no transporte de 

animais. 

O programa CEIV Live Animals aumenta o nível de competência, operações, gerenciamento de 

qualidade e profissionalismo no manuseio e transporte aéreo de animais vivos, além de 

reforçar o treinamento e a conformidade em toda a cadeia de fornecimento. As agências de 



validação independentes realizam treinamento e auditorias no local para garantir a segurança e 

o bem-estar dos animais quando viajam de avião em todo o mundo. 

 

Domestic Passenger Markets 

Entender as necessidades complexas dos grupos envolvidos no manuseio e transporte aéreo 

de animais também foi fundamental no desenvolvimento do programa. O Heathrow Animal 

Reception Centre (HARC) da cidade de Londres e a Air Canada Cargo desempenharam um 

papel fundamental no piloto do programa CEIV Live Animals.  

Robert Quest, Diretor Assistente do Port Health and Public Protection do HARC, disse: “No ano 

passado, cerca de 16.000 cães e gatos, 400 cavalos, 200.000 répteis, 2.000 aves e 28 milhões 

de peixes passaram pelo HARC. Garantir a segurança e o bem-estar desses animais é a nossa 

prioridade. A parceria com a IATA no desenvolvimento do programa CEIV Live Animals foi 

importante para nós. Esperamos continuar trabalhando junto com a IATA para aprimorar ainda 

mais o programa e apoiar sua adoção mundial por empresas de toda a cadeia de suprimento 

na busca de excelência operacional no manuseio e transporte aéreo de animais vivos.” 

Tim Strauss, Vice-Presidente da Air Canada Cargo, disse: “Pode ser uma família que está se 

mudando com seu animal de estimação, um rebanho de ovelhas transportado para o exterior 

ou animais de zoológico viajando para fins de conservação, o transporte aéreo de animais é 

uma operação complexa e que exige muito planejamento. Garantir a viagem dos animais em 

condições seguras, saudáveis e humanas requer a coordenação de toda a cadeia de 

fornecimento. A Air Canada Cargo está muito satisfeita por fazer parte do programa CEIV Live 

Animals.” 

 

O programa também inclui espécies ameaçadas 

O programa CEIV Live Animals também leva em conta a importância de observar os requisitos 

da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora 

Silvestres (CITES), incluindo as Diretrizes da CITES para o Transporte Não Aéreo de Animais 

Silvestres Vivos e Plantas disponíveis no LAR. O CITES é o acordo legal com 183 Partes (182 

Estados e a UE), que regulamenta o comércio internacional de mais de 36.000 espécies de 

animais e plantas. 

“As normas e regulamentações internacionais mundial regulamentam a segurança e o bem-

estar dos animais transportados por via aérea. O programa CEIV Live Animals ajuda a garantir 

que qualquer animal selvagem legitimamente comercializado siga os padrões da IATA e os 

requisitos do CITES. Com o setor trabalhando de forma cooperativa, podemos implementar 

com mais eficiência esses padrões e requisitos e identificar e combater o comércio ilegal de 

animais selvagens”, disse John E Scanlon, Secretário Geral do CITES. 
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