
 

 

 

Genebra- A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) trabalha com seus 265 membros para 
ligações de transporte aéreo seguras, eficientes e sustentáveis. Como questão de princípio, trabalhamos 
para a livre circulação do comércio e das pessoas entre as nações. 
 
A IATA reconhece também que os Estados têm o direito e o dever de proteger os seus cidadãos reforçando 
suas fronteiras. Quando isso tem implicações para viagens aéreas, trabalhamos com nossas companhias 
aéreas membros para ajudá-las a cumprir com esses requisitos de forma eficiente e eficaz. Existem 
sistemas e procedimentos globais para apoiar esta atividade. A solução online TIMATIC da IATA, por 
exemplo, é uma base de dados global para requisitos de entrada, que é atualizado constantemente e 
utilizado pelas companhias aéreas e agentes de viagens. 
 
Esses sistemas só podem apoiar a implementação eficiente de quaisquer diretrizes do governo pelo setor 
de transporte aéreo global com coordenação antecipada, bem como informações operacionais detalhadas 
e consistentes. 
 
Uma Ordem Executiva dos Estados Unidos (EO), de 27 de janeiro de 2017, mudou significativamente e 
imediatamente os requisitos de entrada para o país.  A ordem foi emitida sem coordenação ou aviso prévio, 
causando confusão entre as companhias aéreas e viajantes. Além disso, impunha aos operadores aéreos 
um encargo adicional de cumprir requisitos pouco claros, suportar os custos de execução e enfrentar 
possíveis multas por incumprimento. 
 
Pedimos a clareza antecipada da administração dos Estados Unidos sobre a situação atual. Além disso, 
estimulamos todos os governos a fornecerem coordenação antecipada suficiente para que os viajantes 
possam entender claramente as exigências e as companhias aéreas posam implementá-las 
eficientemente. 
 
Notas para Editores: 
 

 A IATA (International Air Transport Association) reúne 265 empresas aéreas representando 83% 
do tráfego aéreo mundial.  

 Siga-nos no Twitter – http://twitter.com/iata2press – para obter notícias oferecidas especialmente 
para a mídia. 
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