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Alfândegas no sAlfândegas no sééc. 21c. 21
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Organização Mundial das Alfândegas (OMA)
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OMA em curtas palavrasOMA em curtas palavras

nn ÚÚnica Organizanica Organizaçção Intergovernamental ão Intergovernamental 
especializada em questões inerentes especializada em questões inerentes ààs s 
AlfândegasAlfândegas

ØØ 175 Membros com a adesão de São Tom175 Membros com a adesão de São Toméé e Pre Prííncipencipe
ØØ Secretariado: pessoal profissional vindo dos Membros, Secretariado: pessoal profissional vindo dos Membros, 

incluindo 1 funcionincluindo 1 funcionáário de Brasil, 2 adidos de Angola e   rio de Brasil, 2 adidos de Angola e   
1 estagi1 estagiáário de Morio de Moççambiqueambique

nn CooperaCooperaçção com organizaão com organizaçções internacionais ões internacionais 

nn Parceria com instituiParceria com instituiçções do comões do coméérciorcio
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Missão da OMA Missão da OMA 

nn Desenvolver padrões de procedimentos aduaneirosDesenvolver padrões de procedimentos aduaneiros
ØØ Sistema HarmonizadoSistema Harmonizado
ØØ ConvenConvençção de Quioto Revista ão de Quioto Revista 
ØØ Padrões de Estruturas Seguras Padrões de Estruturas Seguras ““SAFE FrameworkSAFE Framework””

nn Promover a cooperaPromover a cooperaçção internacional  ão internacional  
ØØ Partilha de informaPartilha de informaçções e boas prões e boas prááticasticas

nn CapacitaCapacitaçção Institucionalão Institucional

nn Elevar o perfil das AlfândegasElevar o perfil das Alfândegas
ØØ ComunicaComunicaçção e interacão e interacçção a não a níível ministerialvel ministerial
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GovernaGovernaçção dos Membrosão dos Membros
nn Aumentar a participaAumentar a participaçção dos Membrosão dos Membros

ØØ ComunicaComunicaçção e transparênciaão e transparência
ØØ Membros, adidos radicados em Bruxelas, ligaMembros, adidos radicados em Bruxelas, ligaçção com Vice ão com Vice 

Presidente Presidente 

nn LLíínguas nguas –– ÁÁrabe, Espanhol, Português e Russorabe, Espanhol, Português e Russo
ØØ Fundo de lFundo de líínguas, Programa de bolsasnguas, Programa de bolsas

nn Uso progressivo da lUso progressivo da lííngua Portuguesangua Portuguesa
ØØ CPLP CPLP –– Anexo Geral CQR (apresentado no Conselho), SHAnexo Geral CQR (apresentado no Conselho), SH
ØØ Diversos textos disponDiversos textos disponííveis (Alf. sveis (Alf. sééc.21, CB, OEA, c.21, CB, OEA, 

Conclusões da Comissão PolConclusões da Comissão Políítica,tica,……))
ØØ ComunicaComunicaçção Imprensa (Sr. Ribeiro)ão Imprensa (Sr. Ribeiro)
ØØ Chegada Chegada do do Sr. Sr. Benjamim Meque MassochaBenjamim Meque Massocha
ØØ FuturoFuturo
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Desafios Actuais para as AlfândegasDesafios Actuais para as Alfândegas

nn Derrapagem econDerrapagem econóómica globalmica global
ØØ Crise financeira Crise financeira –– financiamento ao comfinanciamento ao coméérciorcio
ØØ Queda do volume de transacQueda do volume de transacçções ões –– facilitafacilitaçção do ão do 

comcoméércio rcio 
ØØ Pressão na colecta de receitasPressão na colecta de receitas

nn SeguranSegurançça do coma do coméércio rcio 
ØØ Gestão de cadeias de abastecimentoGestão de cadeias de abastecimento
ØØ CoordenaCoordenaçção com outras agências nas fronteirasão com outras agências nas fronteiras

nn ProtecProtecçção dos cidadãosão dos cidadãos
ØØ Questões globais sobre a saQuestões globais sobre a saúúde e a segurande e a segurançça dos a dos 

cidadãoscidadãos
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Derrapagem EconDerrapagem Econóómica Globalmica Global

nn ContracContracçção (2008 ão (2008 –– ))
ØØ ComComéércio rcio ?? 10%, Investimento Directo do Exterior 10%, Investimento Directo do Exterior ?? 30 30 -- 40%    40%    

(previsão da OMC, UNCTAD (previsão da OMC, UNCTAD -- 2009)2009)

nn RecuperaRecuperaçção da crise (Cimeira do G20 ão da crise (Cimeira do G20 –– Petersburgo) Petersburgo) 
ØØ Combate ao proteccionismo e sucesso  da OMC na Ronda Combate ao proteccionismo e sucesso  da OMC na Ronda 

das negociadas negociaçções de Dohaões de Doha

nn Desafios das Alfândegas Desafios das Alfândegas –– facilitafacilitaçção do comão do coméércio & rcio & 
receitareceita
ØØ ContenContençção de custos para o comão de custos para o coméércio e Alfândegasrcio e Alfândegas
ØØ Pacote de receita Pacote de receita –– Compêndio dos padrões da OMA Compêndio dos padrões da OMA 
ØØ Uma sUma séérie de seminrie de semináários regionais sobre o pacote de receitarios regionais sobre o pacote de receita

ØØ Conferência sobre a Gestão de Receita, 10 e 11 de Dezembro Conferência sobre a Gestão de Receita, 10 e 11 de Dezembro 
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SeguranSegurançça do Coma do Coméérciorcio
nn Gestão do Risco atravGestão do Risco atravéés de informas de informaçções antecipadasões antecipadas

ØØ MudanMudançça do ma do méétodo tradicional centrado no importador / todo tradicional centrado no importador / 
exportador para um centrado exportador para um centrado àà cadeia de abastecimentocadeia de abastecimento

ØØ Admissibilidade de mercadorias, pessoas e meios de Admissibilidade de mercadorias, pessoas e meios de 
transportestransportes

nn Resposta internacionalResposta internacional
ØØ Padrões de Estruturas da OMA em 2005 Padrões de Estruturas da OMA em 2005 –– informainformaçção ão 

antecipada, gestão de risco consistente, controlo de antecipada, gestão de risco consistente, controlo de 
exportaexportaçções e inspecões e inspecçção não intrusiva, parceria entre ão não intrusiva, parceria entre 
Alfândegas e operadores do comAlfândegas e operadores do coméérciorcio

ØØ Programa Programa Columbus para assistência na implementaColumbus para assistência na implementaççãoão

nn Respostas nacionaisRespostas nacionais
ØØ SeguranSegurançça nacional e programa de OEAa nacional e programa de OEA
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ProtecProtecçção dos cidadãosão dos cidadãos

nn Meio ambienteMeio ambiente
ØØ Esgotamento da camada de ozonoEsgotamento da camada de ozono
ØØ DesperdDesperdíícios perigososcios perigosos
ØØ MudanMudançças climatas climatééricas ricas –– estrutura legal paraestrutura legal para

regulamentaregulamentaçção do comão do coméérciorcio

nn ContrafacContrafacçção ão 
ØØ Questões de saQuestões de saúúde e segurande e seguranççaa

ØØ Crime organizadoCrime organizado

nn NarcNarcóóticosticos
ØØ Financiamento aos terroristas Financiamento aos terroristas 
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EvoluEvoluçção das Alfândegasão das Alfândegas

Colecta de Receita pelo exercício do Comércio Externo

Protecção da Sociedade (Saúde e Segurança)

Desenvolvimento Económico

F
un

F
un çç ão das A

lfândegas
ão das A

lfândegas

Protecção da Indústria Nacional

Segurança da Cadeia de Abastecimento
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Sistema de Alfândegas GlobaisSistema de Alfândegas Globais

nn ““Alfândegas no sAlfândegas no sééc. 21c. 21”” (Alf. s(Alf. sééc. 21) aprovado pelo c. 21) aprovado pelo 
Conselho da OMA em 2008Conselho da OMA em 2008

nn ““Dez PilaresDez Pilares”” –– DirecDirecçção estratão estratéégica para as gica para as 
Alfândegas e a OMAAlfândegas e a OMA

ØØ Compreender e implementar a modernizaCompreender e implementar a modernizaçção das ão das 
Alfândegas em relaAlfândegas em relaçção ao ponto onde se encontram, seus ão ao ponto onde se encontram, seus 
variados papeis e nvariados papeis e nííveis diferenciados de capacitaveis diferenciados de capacitaççãoão

ØØ Objectivos a curto, mObjectivos a curto, méédio e longo prazosdio e longo prazos

nn Sinergias com iniciativas regionaisSinergias com iniciativas regionais
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1. Alfândegas Ligadas Globalmente1. Alfândegas Ligadas Globalmente
nn Novo conceito de cooperaNovo conceito de cooperaçção entre Alfândegas ão entre Alfândegas ––

Alfândegas Alfândegas 
ØØ Rede de ligaRede de ligaçção electrão electróónica internacional entre as nica internacional entre as 

Alfândegas para assegurar a circulaAlfândegas para assegurar a circulaçção de informaão de informaçção ão 
ininterrupta, em tempo real, e informaininterrupta, em tempo real, e informaçção sem papelão sem papel

nn Dados antecipados e padronizadosDados antecipados e padronizados
nn Reconhecimento mReconhecimento múútuo do controlo das Alfândegastuo do controlo das Alfândegas

nn Estudo de viabilidade Estudo de viabilidade –– financeira, legal e tecnolfinanceira, legal e tecnolóógicagica
ØØ PrPrááticas eticas existentes nas Alfândegas e outras xistentes nas Alfândegas e outras ááreas do reas do 

comcoméérciorcio
ØØ Um grupo de trabalho estabelecido em Novembro de 2009Um grupo de trabalho estabelecido em Novembro de 2009

Alf. séc. 21 – Dez Pilares
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2. 2. Gestão Coordenada de FronteirasGestão Coordenada de Fronteiras
nn CoordenaCoordenaçção e cooperaão e cooperaçção nas fronteirasão nas fronteiras

ØØ Todas agências que regulam o movimento na travessia de Todas agências que regulam o movimento na travessia de 
fronteirafronteira

ØØ Liderar a administraLiderar a administraçção da linha da frente ão da linha da frente –– lideranliderançça a 
polpolíítica e comunicatica e comunicaççãoão

nn Janela Janela úúnica electrnica electróónicanica
ØØ Comerciantes fornecem dados uma sComerciantes fornecem dados uma sóó vez vez àà agência agência 

designada para distribuidesignada para distribuiçção entre todas as agências ão entre todas as agências 
relevantesrelevantes

ØØ Modelo de Dados da OMAModelo de Dados da OMA

nn Conferência sobre a GCF Conferência sobre a GCF (29 e 30 de Junho de 2009)(29 e 30 de Junho de 2009)
ØØ Resumo disponResumo disponíível no vel no websitewebsite da OMA na da OMA na Internet Internet 

Alf. séc. 21 – Dez Pilares
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3. Gestão de Risco Baseada na 3. Gestão de Risco Baseada na 
InteligênciaInteligência

nn Aplicar os escassos recursos nas Aplicar os escassos recursos nas ááreas de maior risco reas de maior risco 
ØØ Identificar e reduzir os riscos de incumprimento de Identificar e reduzir os riscos de incumprimento de 

procedimentos a nprocedimentos a níível operacionalvel operacional
ØØ Gestão da administraGestão da administraçção aduaneira a não aduaneira a níível estratvel estratéégicogico

nn Abordagem sobre GR & seguranAbordagem sobre GR & segurançça dos contentores, a dos contentores, 
avesso ao mavesso ao méétodo todo 100% scanning100% scanning, EUA, EUA
ØØ A obrigaA obrigaçção de ão de 100% scanning 100% scanning na exportana exportaçção (EUA ão (EUA ––

legislalegislaçção de 2007 com implementaão de 2007 com implementaçção prevista para 2012)ão prevista para 2012)
ØØ NegociaNegociaçções construtivas com o Congresso dos EUAões construtivas com o Congresso dos EUA
ØØ Pesquisas na implementaPesquisas na implementaçção do SAFEão do SAFE

Alf. séc. 21 – Dez Pilares
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4. 4. Parceria entre Alfândegas e Parceria entre Alfândegas e 
operadores do comoperadores do coméércio rcio 

nn Entendimento mEntendimento múútuo tuo –– didiáálogo e consultalogo e consulta
ØØ Resultados mutuamente benResultados mutuamente benééficosficos
ØØ Grupo consultivo da OMA e sector privadoGrupo consultivo da OMA e sector privado

nn Operadores EconOperadores Econóómicos Autorizados (OEA)micos Autorizados (OEA)
ØØ Padrões de OEA (Padrões da Estrutura do SAFE) Padrões de OEA (Padrões da Estrutura do SAFE) 
ØØ Programa de complementaridade com os operadores do Programa de complementaridade com os operadores do 

comcoméércio rcio –– procedimentos simplificados (Convenprocedimentos simplificados (Convençção de ão de 
Quioto Revista)Quioto Revista)

ØØ Consistência necessConsistência necessáária ria –– Compêndio da OMA sobre Compêndio da OMA sobre 
programas nacionais de OEAprogramas nacionais de OEA

nn Reconhecimento mReconhecimento múútuo dos OEA tuo dos OEA 
ØØ UE UE –– SuSuíçíça, Japão a, Japão –– EUA, EUA, etc.etc.

Alf. séc. 21 – Dez Pilares
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55.  M.  Méétodos Modernos de Trabalhotodos Modernos de Trabalho

nn Novas abordagens de inovaNovas abordagens de inovaçções ões 
ØØ Controlo baseado em auditorias fora das fronteirasControlo baseado em auditorias fora das fronteiras
ØØ Do controlo baseado na transacDo controlo baseado na transacçção para o controlo ão para o controlo 

baseado no sistema (nbaseado no sistema (níível de risco permitido)vel de risco permitido)
ØØ Sistema sem papelSistema sem papel

nn ConvenConvençção de Quioto Revista ão de Quioto Revista 
ØØ Esquema para procedimentos aduaneiros modernosEsquema para procedimentos aduaneiros modernos
ØØ Instrumento de implementaInstrumento de implementaçção para as negociaão para as negociaçções da ões da 

OMC OMC –– facilitafacilitaçção do comão do coméérciorcio
ØØ Bases para a seguranBases para a segurançça do coma do coméércio rcio 
ØØ 64 Partes Contratantes  64 Partes Contratantes  

Alf. séc. 21 – Dez Pilares
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6.  Tecnologias de Propor6.  Tecnologias de Proporççãoão
nn Tecnologias de InformaTecnologias de Informaççãoão

ØØ AvaliaAvaliaçção de risco automatizada ão de risco automatizada –– selectividade e base de selectividade e base de 
dadosdados

ØØ Conectividade Conectividade 

nn InspecInspecçção não intrusivaão não intrusiva
ØØ IntegraIntegraçção no sistema de gestão do riscoão no sistema de gestão do risco
ØØ ProcurementProcurement, uso efectivo, uso efectivo

nn Conferência anual sobre TI Conferência anual sobre TI –– Irlanda, Abril de 2010Irlanda, Abril de 2010

nn Conferência sobre Tecnologias Conferência sobre Tecnologias (Bruxelas, 5(Bruxelas, 5--6 Nov. 6 Nov. 
2009)2009)
ØØ Troca de experiência e tecnologias inovativasTroca de experiência e tecnologias inovativas
ØØ RX, detecRX, detecçção por radiaão por radiaçção, selos de contentores, etc.ão, selos de contentores, etc.

Alf. séc. 21 – Dez Pilares
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7.  Propor7.  Proporçção de Poderes Legaisão de Poderes Legais

nn Autoridade legal para fortalecimento do poderAutoridade legal para fortalecimento do poder
ØØ Delitos aduaneiros Delitos aduaneiros –– fraude fiscal, trfraude fiscal, trááfico de drogas, fico de drogas, 

contrafaccontrafacççãoão……

nn InformaInformaçção antecipadaão antecipada

nn Troca de informaTroca de informaçções a nões a nííveis nacional e veis nacional e 
internacionalinternacional
ØØ ProtecProtecçção de informaão de informaççõesões

nn SeguranSegurançça dos funciona dos funcionáários aduaneirosrios aduaneiros

Alf. séc. 21 – Dez Pilares
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8. Cultura de Profissionalismo8. Cultura de Profissionalismo

nn Baseada em conhecimentos e modelos de Baseada em conhecimentos e modelos de 
orientaorientaçção aduaneiraão aduaneira
ØØ Necessidade de pesquisas relacionadas com as Necessidade de pesquisas relacionadas com as 

Alfândegas Alfândegas 
ØØ Programa PICARD, parceria com universidadesPrograma PICARD, parceria com universidades

nn Cultura de formaCultura de formaçção & organizaão & organizaççãoão
ØØ Padrões profissionaisPadrões profissionais
ØØ Reconhecimento dos curricula universitReconhecimento dos curricula universitáários  rios  

nn Gestão de mudanGestão de mudançça e habilidades de liderana e habilidades de lideranççaa
ØØ Compêndios e Compêndios e WorkshopsWorkshops para trocas de boas prpara trocas de boas prááticasticas

Alf. séc. 21 – Dez Pilares
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9. Capacita9. Capacitaçção Institucionalão Institucional

nn Crucial para a concretizaCrucial para a concretizaçção da Visão Alf. são da Visão Alf. sééc. 21c. 21

nn Programa Columbus Programa Columbus –– progresso constanteprogresso constante
ØØ 157 Membros na implementa157 Membros na implementaçção da Estrutura do SAFEão da Estrutura do SAFE
ØØ 114 solicitaram assistência114 solicitaram assistência
ØØ 109 diagn109 diagnóósticos efectuados, 73 relatam progressossticos efectuados, 73 relatam progressos

nn DesafiosDesafios
ØØ Questões de recursos Questões de recursos –– uma gama de peritos regionaisuma gama de peritos regionais
ØØ Abordagens regionais Abordagens regionais –– ROCB e RTCROCB e RTC
ØØ Medidas de desempenho Medidas de desempenho –– tempo de desembaratempo de desembaraççoo
ØØ CoordenaCoordenaçção das actividades de capacitaão das actividades de capacitaçção institucional ão institucional 

–– interacinteracçção com doadores e espão com doadores e espíírito de pertenrito de pertençça aos a aos 
papaííses receptoresses receptores

Alf. séc. 21 – Dez Pilares
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10. Integridade10. Integridade
nn DeclaraDeclaraçção de Arusha ão de Arusha –– OMA OMA (1993, revista em 2003)(1993, revista em 2003)

ØØ Estrutura regulamentar adequada Estrutura regulamentar adequada –– tarifa moderada, tarifa moderada, 
limitalimitaçção de isenão de isençções de direitos aduaneiros, etc. ões de direitos aduaneiros, etc. 

ØØ SimplificaSimplificaçção e automatizaão e automatizaçção de procedimentosão de procedimentos
ØØ Gestão de RHs Gestão de RHs –– condicondiçções de trabalho aceitões de trabalho aceitááveis, veis, 

recrutamento e promorecrutamento e promoçção baseados no mão baseados no méérito, rotarito, rotaçção e ão e 
formaformaçção do pessoal,ão do pessoal,……

nn DesafiosDesafios
ØØ Apoio polApoio políítico para abordagens do Governo como um tico para abordagens do Governo como um 

todotodo
ØØ Parceria com operadores do comParceria com operadores do coméérciorcio
ØØ Troca de boas prTroca de boas prááticasticas

Alf. séc. 21 – Dez Pilares
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Alfândegas no sAlfândegas no sééc. 21 p/frentec. 21 p/frente

nn Plano EstratPlano Estratéégico da OMA  gico da OMA  -- Plano de AcPlano de Acçção das ão das 
Alfândegas no sAlfândegas no sééc. 21c. 21
ØØ Desenvolver os existentes padrões e programas da OMA Desenvolver os existentes padrões e programas da OMA 
ØØ Plano multiPlano multi--anual para a implementaanual para a implementaçção dos Dez Pilaresão dos Dez Pilares
ØØ Desenvolver boas prDesenvolver boas prááticas & orientaticas & orientaççõesões
ØØ Assistência Assistência àà CapacitaCapacitaçção Institucionalão Institucional

nn Mais pesquisas e estudos de casosMais pesquisas e estudos de casos
ØØ Unidade de pesquisa Unidade de pesquisa –– OMAOMA
ØØ Parceria com Membros e universidadesParceria com Membros e universidades
ØØ Troca de opiniões e experiências, acTroca de opiniões e experiências, acçções conjuntas e ões conjuntas e 

provisão de melhores serviprovisão de melhores serviçços para a Comunidade Globalos para a Comunidade Global
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Muito Obrigado pela cooperação entre
a CPLP e a OMA

Para mais informações, visite o website da 
OMA na internet:  www.wcoomd.org


