Mensagem da Organização Mundial das Alfândegas
Dia Mundial das Alfândegas 2015
No Dia Mundial das Alfândegas deste ano anuncia-se o lançamento do Ano da OMA dedicado à Gestão
Coordenada de Fronteiras (CBM), um ano em que as administrações aduaneiras são incentivadas a
promover activamente as parcerias que construíram para melhorar e agilizar o processamento nas
fronteiras.
O tema envolve a coordenação das práticas que as Alfândegas têm implementado dentro de suas
administrações, com outras autoridades aduaneiras, bem como com outras agências governamentais
operando nas fronteiras, assim como com os operadores económicos envolvidos no comércio
transfronteiriço.
Sob o tema "Gestão Coordenada das Fronteiras – uma abordagem inclusiva para conectar os actores
envolvidos", estamos a assinalar a aspiração da comunidade aduaneira internacional de aumentar
ainda mais a sua colaboração, cooperação e relações de trabalho com os seus inúmeros parceiros.
As agências da fronteira deverão trabalhar conjuntamente para o bem comum, apesar da variação nas
exigências regulamentares, uma vez que a CBM resulta numa melhor prestação de serviços, menos
duplicações, redução de custos através de economias de escala, poucas intervenções mas melhor
direcionadas, custos de transporte mais reduzidos, tempo de espera reduzido, melhoria de
infrastruturas com menos custos, maior partilha de dados e informações e conectividade reforçada
entre todos os actores envolvidos nas fronteiras.
Tendo em conta os inúmeros benefícios que a CBM pode trazer para todos os colaboradores na
fronteira, as administrações aduaneiras têm apoiado a noção de que a aplicação dos princípios da CBM
permitirá que as múltiplas funções de serviços públicos levadas a cabo nas fronteiras sejam realizadas
com mais sucesso, levando por sua vez a um melhor clima de investimento, uma melhoria do
ambiente de negócios e um maior crescimento econômico.
Sob a égide da OMA, as administrações aduaneiras têm criado inúmeros instrumentos e ferramentas
para melhor apoiar a CBM: a Convenção de Quioto Revista contém várias normas que tratam
especificamente da CBM, tais como a coordenação do horário de funcionamento das fronteiras,
realização de controlos conjuntos, e a criação de postos aduaneiros justapostos , tudo com vista a
facilitar o comércio; e o Compêndio de CBM oferece orientação técnica para melhorias neste domínio.
A integração de um sistema individualizado das Agências da Fronteira num sistema unificado de
Janela Única é o princípio fundamental da CBM: o compêndio da Janela Única da OMA fornece
orientação para as Alfândega sobre a política, elementos legais e de tecnologia de tais sistemas,
enquanto que a versão 3.0 do Modelo de Dados da OMA, cobre os requisitos de dados para um
ambiente de janela única não só para as alfândegas, mas também para outras agências
governamentais.
Por fim mas não menos importante, 2015 será também o 10º aniversário da adopção do Quadro de
Normas SAFE da OMA para a Segurança e Facilitação do Comércio Global, que incluirá a adição de um
terceiro pilar "Alfândegas e outras agências governamentais", tornando o tema anual particularmente
apropriado e oportuno.
Ao longo de 2015, convido a todos os Membros da OMA a compartilhar informações sobre a sua visão
da CBM, o modelo de CBM que eles implementaram, seus esforços de harmonização, racionalização e
simplificação dos sistemas de gestão das fronteiras no seio de todas as agências de fronteira, assim
como as suas actividades de sensibilização sobre CBM para a comunidade comercial.
Desejando a todos um muito bem sucedido Dia Mundial das Alfândegas!
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