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Anualmente, o Secretariado da OMA escolha um tema que seja relevante a comunidade 
internacional aduaneira. O lema escolhido a 2018 seria “Um ambiente comercial seguro para 
um desenvolvimento económico.” Na faixa referida, os Membros da OMA são encorajados a 
ver a distância como criar um ambiente para o comércio e finalmente como servir melhor as 
pessoas e fortalecer os empresários.que irá fomentar as suas participações no comércio 
transfronteriço. 
  
Para  “garantir” significa um ambiente que é favorável, seguro, justo e sustentável, todas juntas 
numa só. Semelhança a um ambiente que há-de ajudar o comércio especialmente micro, 
pequenas e médias empresas (MSMEs), a expandir suas actividades e criar incentivos a eles 
próprios a fim de participar mais ativo no comércio internacional, tais como encorajar-lhes a 
inovação,criar empregos e investir nos recursos humanos, e dessa forma estimular o 
crescimento económico e a melhoria do nivel de vida, que benefecia os governos e seus 
parceiros sociais.. 
 
Não só importante para os governos a apoiar intervenções específicas para que o comércio  
possa prosperar, seria igualmente importante pesquizar sobre o ambiente externo a qual o 
comércio opera.Em consequência, da prespectiva das Alfândegas, gostaria de tomar esta 
oportunidade e desenvolver a ideia de assegurar o ambiente de comércio mais distante, 
especialmente os elementos chaves como : “favorável,” “seguro,” e “justo e sustentável.” 
 
A evidência baseado na pesquiza, reconheceu internacionalmente, e claramente desmonstra 
que as Alfândegas podem contribuir a fazer o ambiente de comércio o  mais habilitável, ou em 
outras palavras, mais estável e previsível, por exemplo na simplificação dos procedimentos, 
combater a corrupção.realçar a integridade, e facilitar o movimento das mercadorias, meios 
transportes e pessoas em geral na área transfronteriço. 
 
Garantindo a segurança é algo crítico. Comércio ligítimo exige a cadeia de abastecimento 
próspero e segura, todavia algumas ameaças provém no seio do próprio comércio, tais a 
carregamento de mercadorias ilícitas que poderia causar perigo a saúde, segurança e bem 
estar das pessoas. É nossa responsabilidade, Combatendo contra a criminilidade 
transfronteriça, incluindo o financiamento ilícitos do terrorrismo internacional através de 
actividades comerciais., e a icencial as Alfândegas toma seriosamente o seu esforço para  
garantir o ambiente sempre seguro. 
 
Por último mas não menos importante, as Alfândegas devem esforçar-se para edificar um 
ambiente que seja “.justo e sustentável” A importaçãao de mercadorias ilegais, como 
mercadorias que infringe os Direitos de Propriedade Intellectual (DPI), ou mercadorias legais, 
como por exemplo, são contrabandeados ao interior do país a evitar o pagamento de direitos 
aduaneiros e evasão fiscal, ou cujo valor tem sido declarado incorrectamente, que pode causar 
imensos prejuízos a economia do país. Não só a questão de perdas financeiras aos ambos, 



 

 

governos e comércio ligítimo, tais actividades que afectam a governação, economia, 
desenvolvimento e segurança de pessoas ao longo do globo. 
Todo estes aspectos diferentes de assegurar o ambiente de comércio tem marcado durante 
anos na agenda da OMA, e muitas da ferramentas, instrumentos e iniciativas da OMA que tem 
sido desenvolvido pode prontamente ajudar as administrações aduaneiras a erguer o ambiente 
ideal para o comércio internacional a florescer e crescer,e dessa forma a pontencializar o 
desenvolvimento económico. 
 
Tais instrumentos e iniciativas incluindo a Revisão da Convenção Internacional da OMA sobre 
a Simplificação e Harmonização dos Procedimentos Aduaneiros,a Estrutura de Padrão SAFE 
da OMA a Assegurar e Facilitar o Comércio Mundial ou o Progrma de Segurança da OMA. O 
ultimo objectivo ao endereço de segurança de fronteiras relacionadas aos desafios em ajuadar 
os paises na no controle de pasageiros, a luta contra quimicas que poderia ser usado na 
manufacturação e controlos, dispositivos explosivos improvisados (DEIs), controle estratégico 
de comércio, combate ao tráfico de armas ligeiras e de pequeno calibre (ALPC), e fundos 
terrorrismo. Todas essas ferramentas, instrumentos e iniciativas and initiatives não so realça as 
Alfândegas sobretudo no processo relasionado ao comércio, também podem contribuir a um 
aumento ambos segurança e facilitação do comércio. 
 
Este ano o tema também reflecta as Alfândegas focando actualmente sobre a facilitação do 
comércio, estabelecido para entrar em vigor da Organização Mundial do Comércio de  Acordo a 
Facilitação do Comércio assim como adopção da Agenda de 2030 Agenda para o 
Desenvolvimento de Sustentabilidade pela Reunião de Chefes de Estado, Governo  e 
Representates de Alto Nível a ter lugar em Nova Yorque, em Setembro de 2015 a dicidir os 
novos golos de desenvolvimento sustentável mundiall. Mais além, suporta esforços apontado 
no mínimo a pontência do gênero no comércio, ou empresários senhoras, como significa 
intensificar desenvolvimento empresarial, criar mais empregos, e aliviar a pobreza. 
 
O ano em curso 2018, Eu convido todos os Membros da OMA a promover e partilhar 
informação como eles podem esforçar-se a criar um ambiente para o comércio que há-de 
fomentar a sua participação no comércio internacional e garantir a todos o nível do jogo no 
campo. A ideia seria sempre, os destaques aos desafios encarados, mostrar os casos do 
projectos que inspira os outros, e as boas práticas de comunicação.Tais actividades vai a longo 
do caminho no envio juntamente a comunidade Aduaneira Mundial, forjando o espírito de 
parceiro e cooperação, ambos essenciais para alcançar os sucesso de hoje em dia na 
paisagem comercial. 
 
Na parte  do Secretariado da OMA, iremos continuar a erguer a promoção dos relevantes 
equipamentos, instrumentos e iniciativas tais os trabalhos tendo sido feito em diversas áreas 
como combater ao crime transfronteriça,contactus com operadores económicos, colecção e 
análise de dados, digitalização dos serviços das Alfândegas, gestão efectiva de transações do 
Comércio Electrónico na área, de troca de informações e Padrões, fortalecer a Cooperação 
Imposto Alfândegas, combate a incorrecta facturas comercial e corrupção, para citar alguns. 
Desejo a todos o jubiloso Dia Internacional das Alfândegas ! 
 
Kunio Mikuriya 
Secretary General 
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