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Por convite do Diretor-Geral da Aduana do Uruguai, Enrique Canon, o Secretário-Geral da OMA, 

Kunio Mikuriya, participou da Conferência dos Diretores-Gerais das Aduanas da Região da 
América e do Caribe, que ocorreu em Punta Del Este, Uruguai, de 23 a 25 de abril de 2012. O 
Diretor-Geral em exercício da Aduana da Guatemala, Alejandro Gonzalez Portocarrero, presidiu, 
na qualidade de vice-presidente da região, à Conferência. 
 
Depois da apresentação feita pelo Secretário-Geral de um relatório sobre a OMA, teve lugar um 

primeiro painel, do qual participaram a Colômbia, a República Dominicana, a Guatemala, o 
México e os Estados-Unidos, sendo os participantes informados sobre as experiências nacionais 
quanto à implementação de programas do Operador Econômico Autorizado (OEA). As trocas de 
opiniões deram lugar à adoção da Resolução do Uruguai – uma estratégia regional sobre o OEA. 
Em um segundo painel, constituído pela Argentina, Chile e Uruguai, os delegados abordaram o 
tema “Gestão de riscos, ameaças evolutivas e emergentes”. 
 

A Conferência também discutiu sobre os trabalhos da Comissão de Política, do Comitê de 
Auditoria, do Comitê Financeiro e do Comitê de Reforço das Capacidades, da OMA, levando em 
consideração os relatórios apresentados por Membros da região que presidiram alguns comitês, 
ou que simplesmente participaram dos mesmos. As iniciativas da OMA face ao dossiê Receitas e 
Aduanas Conectadas Globalmente foram também objeto de discussões. 
Os participantes elegeram o Uruguai para a vice-presidência da região e designaram o Brasil 

como membro suplementar da Comissão de Política. 

 
Durante a Conferencia, a República Dominicana anunciou que o procedimento nacional de 
ratificação da Convenção de Quioto Revisada está concluído e que o país pretende depositar o 
instrumento de adesão nas próximas sessões do Conselho em junho. O Paraguai entregou ao 
Secretário-Geral uma versão em Braille de seu Código Aduaneiro, elaborado para aumentar a 
acessibilidade. 

 
No último dia da Conferência, uma sessão conjunta com o setor privado examinou dois temas, a 
saber, “Operadores Econômicos Autorizados: elaboração de uma estratégia coerente” e “A luta 
contra as mercadorias pirateadas: objetivo comum da Aduana e do setor privado”. 
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