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Mensagem da Organização Mundial das Alfândegas 

 

 

Dia mundial das Alfândegas 2013 

 

A inovação é um elemento essencial para a reforma e modernização aduaneira 

sustentável, não só porque garante que as Alfândegas continuem a cumprir com o 

seu papel, mas também porque permite que estas permaneçam em óptimas 

condições para enfrentarem os desafios e aproveitarem as oportunidades oferecidas 

pelo ambiente fronteiriço e comercial do século 21. 

 

Tendo em conta que actualmente a importância da inovação é reconhecida 

universalmente, e o seu impacto positivo é reconhecido pelos principais líderes a 

nível mundial, achei justo que, por ocasião do Dia Mundial das Alfândegas, 

celebrado anualmente no dia 26 de Janeiro, a Comunidade Internacional das 

Alfândegas celebre 2013 como o Ano da Inovação sob o lema "Inovação para o 

Progresso Aduaneiro". 

 

De facto, a inovação não se limita apenas na criação ou implementação de algo 

novo, quer seja uma nova política, uma nova tecnologia ou uma nova maneira de 

execução de trabalho, mas sim refere-se igualmente a oportunidade de se investir 

continuamente em toda esfera aduaneira, incluindo no capital humano, que é 

fundamental para garantir o progresso e o sucesso sustentado. 

 

A inovação em si pode ser estimulada por diversos aspectos, incluindo investigação 

baseada em evidências; diálogo baseado em reflexões; partilha de conhecimento; 

desenvolvimento assentado em soluções; práticas de gestão modernas; uso de 

novas tecnologias; parcerias dinâmicas entre todos os intervenientes; relações 

excelentes com os clientes; e desejo de trabalhar melhor com espirito de 

criatividade. 

 

Na verdade, sinto-me constantemente encorajado em observar as distintas 

maneiras que as 179 Administrações Aduaneiras Membros da OMA e os parceiros 

da Comunidade Aduaneira mundial a nível nacional, regional e internacional 

demonstram os seus firmes compromissos rumo a inovação e a criatividade na 

realização  das suas tarefas e na forma de trabalhar. 

 

Estou confiante que os nossos esforços colectivos para inovar cada vez mais 

durante o ano de 2013 resultarão numa melhor competitividade económica, bem 

como irão  gerar mais crescimento a nível mundial, tendo em conta o reforço da 

facilitação do comércio, a abordagem equilibrada sobre a gestão de risco que 

garante a segurança da cadeia logística internacional, e o compromisso profundo 

virado para um melhor comprometimento e boa governação. 

 

Certamente que os louváveis esforços de inovação, feitos pelas Alfândegas e seus 

parceiros são elementos essenciais para uma forte melhoria, de modo a assegurar 

a integridade em todos os momentos, assim como a capacitação e os programas 

estratégicos de desenvolvimento destinados a apoiar a reforma e modernização 

aduaneira. 
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Claramente  cabe a todos nós garantir que o tema inovação seja divulgado ao longo 

de 2013, e que invistamos nele destacando os seus benefícios. Desta maneira, não 

só fortaleceremos os Membros da OMA, mas também as outras entidades que 

interagem com as Alfândegas e a OMA no que toca aos planos nacionais, regionais 

e internacionais. 

 

Desejo a todos um feliz Dia Mundial das Alfândegas! 

 

Kunio Mikuriya 

Secretario Geral 

Janeiro 2013 
 
 
 
 

 

 

 


