Mensagem da Organização Mundial das Alfândegas
Dia Internacional das Alfândegas 2010
Nestes primeiros anos do Século 21, não há outra alternativa que não seja a cooperação entre
todos aqueles que estão envolvidos no comércio internacional, que é a chave do desenvolvimento e
motor que conduz avante a economia global, e nós temos que estar juntos quando assim
reparamos o futuro.
A Comunidade Aduaneira internacional é unânime: este é o momento de afastarmos as sinergias
não essenciais e artificiais, e engajarmo-nos no diálogo, juntos renovando e actuando em
concertação para realizarmos uma série de acções com optimismo e determinação face aos
desafios a enfrentar. O futuro de todos os envolvidos na cadeia de abastecimento está muito
relacionado e depende da sua capacidade de trabalharem juntos.
As Alfândegas não podem continuar a agir independentemente, sem ter em conta os interesses dos
seus parceiros; elas devem sedimentar as suas relações com os operadores do comércio
internacional, fazer consultas, dialogar, trocar perícia e conhecimentos, promover a troca de
informação e cooperação, e reduzir as barreiras que impedem o bom fluxo de trocas comerciais
através da correcção de deficiências, supressão de duplicações e organização de interacções. As
Alfândegas devem rever os seus fundamentos, assim como devem também os seus parceiros que
precisam ter melhor compreensão das Alfândegas, suas missões e desafios. Para que esta
abordagem de parcerias seja balançada, o sector privado deve perceber as duas facetas do papel
das Alfândegas, que implicam tanto a colecta de receita como a protecção da sociedade, enquanto
facilitam o comércio legítimo por meio de benefícios garantidos aos operadores que se engajam
num processo de transparência baseada em confiança.
Este período de mudança deve ser próprio para todos os intervenientes trabalharem mais juntos,
duplicar os seus esforços para praticar a cooperação internacional, estabelecer uma nova dinâmica
e tomar iniciativas audaciosas visando à simplificação, aceleração, flexibilização, previsibilidade,
eficiência e clareza dos procedimentos.
Nos seus inúmeros instrumentos, ferramentas e boas práticas, a OMA recomenda que as
administrações Aduaneiras sigam em frente com o estabelecimento de parcerias com os
operadores do comércio legal, façam ligações com a rede empresarial e com associações
profissionais. Através da sua Estrutura dos Padrões de Segurança SAFE e estatuto do Operador
Económico Autorizado, Grupo Consultivo do Sector Privado, Convenção de Quioto Revista,
Declaração de Arusha Revista sobre a Integridade, Modelo de Dados das Alfândegas e o documento
sobre “Alfândegas no Século 21” (C21) que emprega dez pilares para definir uma nova direcção
estratégica para as Alfândegas e, finalmente, através de participação no trabalho da OMA – como
observador – de organizações internacionais, operadores do comércio internacional e associações
profissionais, a OMA desenvolveu a “Parceria Alfândegas-Empresas” como base das suas acções
num espírito de consultação, diálogo e abertura.
Essa parceria providencia meios para ter-se em conta as preocupações de cada uma das partes,
obtendo-se melhor compreensão dos diferentes interesses envolvidos e alcançar-se soluções que
oferecem vantagens à cada protagonista.
Portanto, sinto que é essencial fazer referência que as operações diárias das Alfândegas devem ser
feitas em aproximação com as empresas num esforço compartilhado para melhorar o desempenho.
Tendo isso em consideração, decidi que o nosso tema para o Dia Internacional das Alfândegas, 26
de Janeiro de 2010, será “Alfândegas e Empresas: melhorar o desempenho através de parcerias” –
parcerias construídas através de diálogos, consultas, confiança, transparência e optimização de
recursos; parcerias que são essenciais como condutoras do comércio internacional e
desenvolvimento económico.
Eu conto com o Vosso apoio total para transmitir esta mensagem, de modo a dar mais crédito ao
nosso compromisso de continuarmos a engajarmo-nos positivamente com os parceiros do sector
privado. Com essa experiência, estou encantado por saber que os oficiais Aduaneiros, empresas e

associações profissionais que trabalham para implementar, melhorar e fortalecer a “Parceria
Alfândegas-Empresas” serão honrados no dia 26 de Janeiro de 2010.
Por trabalharmos juntos, seremos capazes de fortalecer mais e sustentar a “Parceria AlfândegasEmpresas”, principalmente com o objectivo de melhorar o desempenho das Alfândegas e de outros
actores do comércio global.
Vamos tomar decisões para fazer acções e juntar os nossos talentos, lembrando que todas as
viagens começam com um simples passo.
Para todos, desejo um feliz Dia Internacional das Alfândegas.
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