UMA F E RRA ME N TA O N LI NE PA R A A J U DA R
A U E A LU TA R CO N T RA A C R I M I NA LI DA D E
RE L AC IO N A DA AO CO M ÉRC I O
D E E S P ÉC IE S S ELVAG ENS

INFORMAÇÕES BÁSICAS

O QUE É EU-TWIX

PORQUE É NECESSÁRIO
Camaleão, Andapa, Madagascar © WWF / Martina Lippuner

A ferramenta TWIX (acrônimo inglês para “Troca de Informações sobre o Comércio
da Fauna e da Flora Selvagens”) da União Européia (UE) foi desenvolvida para
facilitar o compartilhamento de informações e a cooperação internacional entre
os funcionários responsávéis pela aplicação da lei em toda a União Européia. Ela
é constituída de dois componentes complementares: um banco de dados e uma
lista de difusão.
A UE é um dos maiores e mais diversos mercados para a fauna e flora selvagens assim como para
os produtos ligados à fauna e flora selvagens, cujo comércio internacional é controlado pela CITES
(Convenção sobre o comércio internacional das espécies da fauna e da flora selvagens ameaçadas
de extinção). A abolição dos controles fronteiriços no mercado único da UE no início dos anos 90 abriu
novos caminhos para a criminalidade transfronteiriça ligada ao comércio de espécies selvagens.
Novos métodos e rotas de contrabando são ativamente procurados por contrabandistas para evitar
a detecção - tornando os países cujos controles de fronteira são ineficientes ou infrequentes alvos
ideais. A cooperação internacional entre todos os Estados Membros da UE e os países vizinhos é,
portanto, essencial.

T RA BA L H A R N O CO M É RC IO DA
FAU N A E FLO R A S E LVAGE N S

7-23 bilhões €
valeur annuelle estimée du commerce
illégal d’espèces sauvages dans le monde

100 bilhões €
valeur annuelle estimée du commerce
légal d’espèces sauvages dans la seule UE

+60 000 apreensões
registradas no banco de dados EU-TWIX

1200+
policiais europeus conectados

todos os Estados Membros da UE
e vários países europeus suplementares
participam ativamente à EU-TWIX

M E M B ROS E U-T W IX
Devido à natureza sensível das informações
recolhidas, a base de dados EU-TWIX e a
lista de difusão são acessíveis apenas às
autoridades responsáveis pela aplicação
das leis e pela gestão e encarregadas
da aplicação do Regulamento da União
Europeia relativo ao comércio da fauna e da
flora selvagens (EUWTR) e da CITES.
As autoridades elegíveis incluem as
alfândegas, as Autoridades de gestão da
CITES, a polícia, os serviços de fiscalização
ambiental, os serviços veterinários e
fitossanitários e o sistema judiciário. Várias
organizações internacionais/regionais que
trabalham sobre as questões de comércio
ilegal de fauna e flora selvagens também
estão conectadas.
Se você satisfaz esses critérios e deseja ter
acesso ao EU-TWIX, entre em contato:
contact@eu-twix.org

 Espécime apreendido, para o qual uma busca de identidade foi feita
através da lista de difusão © Pol Meuleneire, GAD Zaventem

 Agentes inspecionam uma carga de barbatanas
de tubarão secas no aeroporto de Bruxelas. ©
Pol Meuleneire, GAD Zaventem

O S IT E EU -T WI X
O site TWIX da UE possui um banco de dados que
centraliza as informações sobre apreensões de
produtos ligados à fauna e flora selvagens, enviadas
por órgãos europeus de aplicação da lei, incluindo:
polícia, alfândega, serviços de fiscalização ambiental
e autoridades de gestão da CITES. O acesso ao site é
exclusivamente reservado a funcionários de aplicação
da lei e de gestão designados, que recebem códigos
de acesso.

O ÚNICO BA NCO DE DA DOS
C E NT R A L IZA DO SO B R E O
CO M É RC IO DE FAUNA E FLO R A
SE LVAGE NS NA E URO PA

Cada agência tem uma Pessoa Focal, que é o único
funcionário qualificado para enviar dados. Para os
dados aduaneiros, a transferência é efetuada através
da Organização Mundial das Alfândegas (OMA) para
a maioria dos Estados Membros da UE. O site da EUTWIX também contém informações sobre laboratórios
europeus, centros de resgate e especialistas em fauna
e flora selvagens (identificação), bem como os preços
atuais de espécimes de fauna e flora selvagens no
mercado. Cada país mantém a propriedade dos dados,
e seu uso precisa ser aprovado pelo representante do
país.

monitoramento e análise
Analisa as tendências e os fluxos
do comércio à medida que se
desenvolvem

extração de dados
A grande variedade de critérios
de pesquisa ajuda a orientar as
demandas

a colaboração das autoridades
Facilita a cooperação para lutar
contra a criminalidade ligada ao
tráfico de espécies selvagens

A L I S TA D E D IFUSÃO E U-T W IX

!
alertas crimes/apreensões
as autoridades comunicam
sobre as últimas apreensões

conectividade
400+ mensagens relacionadas à
aplicação das leis trocadas por ano

Identificação
os funcionários podem procurar
conselhos sobre identificação de
espécimes

A lista eletrônica de difusão permite o compartilhamento rápido
e eficiente de informações entre os funcionários encarregados da
aplicação das leis sobre apreensões, e a troca de experiências e
conhecimentos especializados em torno do comércio ilegal da fauna
e da flora selvagens. A lista de difusão conecta quase 1000 agentes
de execução de todos os Estados Membros da UE e países vizinhos
da UE, bem como da Comissão Europeia e de várias organizações
internacionais/regionais: o Secretariado da CITES, Eurojust, a Rede
da UE para a Implementação e a Aplicação da Legislação Ambiental
(IMPEL), o Fórum da UE de Juízes em matéria de Ambiente (EUFJE),
a Rede Judiciária Europeia (ENJ), a Rede Europeia de Procuradores
em matéria de Ambiente (ENPE), Europol, INTERPOL, o Escritório
das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e a Organização
mundial das Alfândegas.
A lista de difusão já facilitou muitas investigações. Seu principal
benefício é estimular um nível de compartilhamento de informações
e de cooperação internacional que, de outra forma, não aconteceria.

APPLICATIONS

T W I X- U E E C I T E S
EN AÇÃO
Elefante africano, Loxodonta Africana © naturepl.com / Jeff Vanuga / WWF

APOI A R A I MP L EM E N TAÇÃO DA C IT E S

À medida que a UE se expandia, o tamanho do mercado da UE para os produtos da fauna e da
flora selvagens também aumentava. Estimado em mais de 100 bilhões de euros, esse comércio
inclui animais vivos, plantas ornamentais, madeiras tropicais, alimentos, couro, marfim, curiosidades
e medicamentos baseados na vida selvagem.
Uma parte significativa do comércio de espécies selvagens é ilegal e ameaça a sobrevivência de
espécies no meio natural. A CITES é implementada na UE através de um quadro jurídico comum, o
Regulamento da União Europeia relativo ao comércio da fauna e da flora selvagens (EUWTR), que é
aplicável em todos os Estados Membros. Cada Estado Membro é responsável por: promulgar uma
legislação nacional, nomear as Autoridades de gestão e científicas da CITES, permitir a apreensão
e o confisco de espécimes ilegais e estabelecer penalidades contra o comércio ilegal de espécies
selvagens.
Mais informações sobre o Regulamento da União Europeia relativo ao comércio da fauna e da flora
selvagens (EUWTR) e a aplicação da CITES na UE no site: www.ec.europa.eu/environment/cites/
index_en.htm.
APOI A R A A P L I CAÇÃO DAS L E IS GR AÇAS À CO L A B O R AÇÃO
Com mais de 400 mensagens trocadas todos os anos relacionadas à aplicação das leis, a lista
de difusão EU-TWIX é utilizada diariamente pelos responsáveis pela aplicação das leis para
comunicar de forma rápida e eficiente com os seus colegas em toda a Europa.
Os tipos de informação trocados são numerosos e variados: compartilhamento de notícias sobre
apreensões; busca/oferta de ajuda na identificação de espécimes/produtos; conselhos sobre
a implementação da legislação EUWTR/CITES; compartilhamento de “alertas sobre espécimes
roubados” (usados para avisar a rede de espécimes vivos ou bens valiosos roubados em parques de
animais, museus ou coleções particulares), entre outros.

Casca de árvore descacada nos Camarões 
© TRAFFIC / A. Walmsley 

“

EU-TWIX é a primeira (e em alguns
casos, a única) ferramenta para a
identificação de espécimes, o que é a
base para nossas ações de aplicação
da lei
Inspeção Croata de Proteção da Natureza

Um cão farejador treinado para detectar produtos ilegais da fauna e da flora selvagens © Wayne Wu / TRAFFIC  

O site EU-TWIX permite aos usuários:
Acessar o banco de dados de apreensões
Ver os laboratórios europeus e os centros de resgate
Contatar os especialistas em fauna e flora
Acessar as ferramentas de identificação
Avaliar os materiais de treinamento sobre a fauna e a
flora selvagens
9 Procurar um arquivo da lista de difusão
9
9
9
9
9

“

A possibilidade, para os responsáveis pela aplicação da lei,
de receber rapidamente informações precisas e confiáveis,
muitas vezes faz a diferença na detecção de crimes contra a
fauna e a flora selvagens e na interceptação dos criminosos
Pol Meuleneire, GAD, Alfândega belga

EU-TWIX
ÊXITOS

BÉLGICA
IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS
A Alfândega belga tomou conhecimento do comércio
ilegal de escamas de pangolim em 2012 graças a fotos
de apreensões envolvendo este produto, trocadas
através da lista de difusão da EU-TWIX. Como
resultado, um total de 26 apreensões envolvendo
escamas de pangolins ocorreram no aeroporto de
Bruxelas desde então, o equivalente a cerca de uma
tonelada de produtos.
Foto © Keith Connelly, Foto © TRAFFIC / A. Walmsley

FRANÇA
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Uma investigação conjunta da Polícia Federal da
Bélgica e da Gendarmaria Francesa levou a uma
captura de sapos dendrobatos no aeroporto de ParisOrly, onde sete pessoas foram presas na chegada da
Guiana Francesa. Os diretores envolvidos se reuniram
através da EU-TWIX, que acelerou o processo de
colaboração e permitiu um nível de cooperação
internacional que não teria ocorrido de outra forma.
Foto © Gendarmerie / OCLAESP

LETÓNIA
COMPARTILHANDO RECURSOS E EXPERIÊNCIAS
A Autoridade de gestão da CITES na Letônia descobriu na
Letônia um comércio de cosméticos alegando conter extratos
de urso pardo e avisou outros Estados-Membros da UE
sobre o assunto através da lista de difusão. Os documentos
e os produtos apreendidos sugeriam que extratos de urso
estavam presentes, mas nenhuma análise laboratorial podia
ser realizada devido à falta de recursos. A Alfândega do
Reino-Unido ofereceu-se para realizar testes forenses nos
produtos para a Autoridade de gestão da CITES na Letônia.
Fotos © WWF-Indonesia/ Saipul Siagian,
© Autoridade de gestão da CITES na Letônia

PAÍSES BAIXOS
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL LEVANDO A UMA APREENSÃO
Uma investigação em grande escala sobre o comércio ilegal de aves na Holanda,
que tem conexões com vários outros países europeus e não europeus, foi
desencadeada por um alerta de apreensão compartilhado pelas autoridades
húngaras através da lista de difusão EU-TWIX. Importantes apreensões foram
feitas, de aprox. 500 espécimes de aves, bem como de dinheiro e propriedades.
Três réus foram condenados à prisão por comércio ilegal de aves exóticas e
envolvimento em uma organização criminosa.

CROÁCIA
IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES E ADOPÇÃO
Em 2016, funcionários da Alfândega croata apreenderam aproximadamente 700
tartarugas (189 Testudo hermanni, 414 T. marginata and 79 Mauremys rivulata)
escondidas em um caminhão que viajava da Bósnia e Herzegovina para a Croácia.
Devido a ampla área de distribuição destas espécies, as autoridades croatas
não conseguiram identificar os países de origem para devolver as tartarugas à
natureza. Como resultado, centros de resgate eram urgentemente necessários
para adotar esses espécimes, e o Repertório de Centros de Resgate da EU-TWIX
ajudou às autoridades croatas a identificar instalações adequadas.
Photo © stanze / CC Generic 2.0

Esta publicação foi financiada pela “Parceria contra a caça furtiva e
o comércio ilegal da fauna e da flora selvagens (marfim e chifre de
rinoceronte) na África e Ásia”, implementada pela GIZ em nome do Ministério
Federal Alemão de Cooperação Econômica e de Desenvolvimento (BMZ)
e do Ministério Federal do Meio Ambiente, Conservação da Natureza e
Segurança Nuclear (BMU).
A EU-TWIX é uma iniciativa conjunta da Polícia Federal belga, da
Alfândega, da Autoridade de gestão da CITES e de TRAFFIC. A equipe
de EU-TWIX, hospedada em TRAFFIC, coordena a EU-TWIX em nome
dos quatro parceiros do projeto. Este projeto recebeu financiamento da
Comissão Europeia (DG Ambiente e DG Assuntos Internos) e dos Governos
da Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Eslováquia, Espanha, Estônia,
Finlândia, França, Itália, Letônia, Noruega, Países Baixos, Polônia, República
Checa, Reino Unido e Suíça.
Para mais informações, por favor contactar:
Oficial de apoio EU-TWIX
TRAFFIC
Bd. Emile Jacqmain 90 I B-1000 Bruxelas,
Bélgica
E-mail: contact@eu-twix.org
Projeto gráfico: Marcus Cornthwaite
marcus.cornthwaite@traffic.org
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Foto de contracapa: © Cat Holloway / CC Generic 2.0

