Mensagem da Organização Mundial das Alfândegas

Dia Internacional das Alfândegas 2012
Tendo em conta que a Organização Mundial das Alfândegas se prepara para
celebrar o seu 60º Aniversário este ano, parece oportuno reconhecer os
valores que os fundadores do Conselho de Cooperação Aduaneira
transmitiram, tais como a importância da cooperação, particularmente o valor
da interconexão entre as Alfândegas e seus parceiros.
A nossa herança é reflectida hoje na visão estratégica das Alfândegas no
século 21 que sustenta o trabalho da OMA e cuja fundação promove o conceito
de Conectividade, daí a minha decisão em designar 2012 como o Ano da
Conectividade com o slogan " As fronteiras dividem, as Alfândegas conectam ".
Para a Comunidade Aduaneira internacional, a conectividade representa uma
gama de disposições a escala mundial que garantem a circulação fluida e legal
de bens, serviços, pessoas, tecnologias, capital, cultura e ideias. A
Conectividade motiva a criação de parcerias, elaboração de pesquisa, partilha
de conhecimentos, e desenvolvimento institucional. Outrossim, a Conectividade
abre oportunidades para a protecção da comunidade, modernização e
desenvolvimento económico.

Ela abarca o reforço da coordenação, cooperação e comunicação entre as
Administrações Aduaneiras, com outras agências e instituições Estatais, e com
o sector privado, a nível nacional, regional e internacional.
Considerando que as fronteiras são sinónimo de divisão, o principal desafio
para as Administrações Aduaneiras é identificar e buscar os melhores métodos
para aumentar a Conectividade, que engloba os laços interpessoais,
institucionais e vínculos de informação, que sustentam e facilitam a realização
dos objectivos.
Na verdade, este tema Conectividade é um progresso natural dos anteriores
temas referentes ao Dia Internacional das Alfândegas, tais como: o
Conhecimento em 2011, ressaltando particularmente a partilha de
conhecimentos para melhoria da eficácia e eficiência das Autoridades
Aduaneiras; Parceira Alfândegas-Sector Privado em 2010, com foco em apoiar
e melhorar a conectividade, bem como relações de trabalho entre as
Alfândegas e o Sector Privado; e Protecção do Meio Ambiente em 2009, com
enfoque para a necessidade da gestão coordenada de fronteiras, a fim de
salvaguardar o nosso património natural.

Configura-se, naturalmente, importante enfatizar que a Conectividade abrange
três pilares principais: a conectividade entre pessoas, que inclui a parceria com
o Sector Privado, conhecimento e profissionalismo; conectividade institucional,
que inclui conectividade Alfândegas-Alfândegas e Alfândegas-Outras
Instituiçôes do Estado; conectividade em termos de informações, que actua
como um facilitador, no que toca as Alfândegas Globalmente Interligadas,
Janela Única electrónicas, e soluções de tecnologia e de conhecimento.
Dado o papel fundamental da Conectividade e, como a OMA prepara-se para
celebrar o seu 60º ano de serviço a Comunidade Aduaneira mundial, cabe a
cada um de nós assegurar a divulgação do tema durante o ano de 2012,
usando todas as possibilidades para coloca-lo em prática. Procedendo desta
forma não fortalecemos apenas os Membros da OMA, mas também outras
entidades que se relacionam diariamente com as Administrações Aduaneiras,
honrando juntos os valores que herdamos.
Desejando a todos um feliz Dia Internacional das Alfândegas!
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