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Aduana do Japão e Organização 
Mundial de Aduanas :
parceiros de longa data
A OMA alcançou resultados significativos a partir da 

uniformização e padronização dos procedimentos 

aduaneiros em todo o mundo, bem como no 

aprimoramento da segurança das fronteiras. A 

Organização também tem servido como uma plata-

forma para a troca de opiniões sobre as atuais 

tendências no comércio internacional, na aquisição 

de boas práticas de outras administrações 

aduaneiras e no fortalecimento da uniformização da 

comunidade aduaneira internacional.

O Japão é um dos principais apoiadores da OMA e 

tem contribuído para as suas atividades com o 

provimento de recursos humanos e financeiros. A 

nossa participação ativa junto aos comitês técnicos e 

nos grupos de trabalhos ajuda a Organização na 

formulação de orientações e práticas sobre as 

questões aduaneiras uma vez que quase todos os 

membros em desenvolvimento receberam o apoio do 

Fundo de Cooperação Aduaneira do Japão (CCF 

Japan).

Este texto relata as contribuições da Aduana do

Japão na OMA, reiterando o nosso compromisso e 

apoio junto à comunidade aduaneira internacional  

sob a exímia liderança do Dr. Mikuriya.

Visite o nosso site para obter 
mais informações.

http://www.customs.go.jp/english/wco/election/index.htm
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Provimento de assistência 
financeira e de experiência

Em 2015-2016, o Japão 
contribuiu com 4,831,210 
milhões de euros para os Fundos
de Cooperação Aduaneira que 
representa 35,8% do valor total
de contribuições voluntárias da 
OMA. Desde 2012, o Japão
tem sido o maior contribuinte 
voluntário da Organização.

35,8%
de 
contribuição 
voluntária

Trinta e quatro especialistas da 
Aduana do Japão também 
apoiam os projetos de 
capacitação da OMA na condição 
de especialistas credenciados 
em várias áreas: AEO, IPR, RKC, 
TRS e Facilitação de Comércio 
(Programa Mercator).

34
especialistas 
credenciados

Apoio ao desenvolvimento 
de carreira

Grande apoio ao mecanismo 
regional da OMA

10
adidos 
técnicos

O Japão apoia as atividades da 
OMA, disponibilizando recursos
humanos. Em 2017, dez adidos 
técnicos - o maior número na 
Organização -estão envolvidos 
ativamente no trabalho.

O Japão tem sediado 
workshops e programas 
regionais anuais da 
OMA, na cidade de 
Kashiwa, e inúmeros 
servidores aduaneiros de 
todo o mundo puderam 
adquirir experiencia 
sobre a temática 
aduaneira.
Além disso, a Aduana do 
Japão também tem
patrocinado inúmeros 
workshops regionais 
realizados em outros
países.

desde
2010

35
workshops e 
programas regionais

Sediou

759
funcionários) e

(Patrocínio da 
participação de

421
workshops 
fora do Japão

patrocínio de

Os programas de 
desenvolvimento de 
carreira oferecem uma
oportunidade para os 
candidatos selecionados - 
Profissionais Associados 
(AP) - trabalharem no 
Secretariado da OMA num 
período de dez meses. 
Deste modo, cria-se um 
maior intercâmbio entre os 
membros da OMA em 
diversas atividades que são 
realizadas em quatro 
idiomas.
Além disso, o Japão 
aumentará suas 
contribuições nos próximos 
anos.

65
profissionais 
associados

45
membros com 
o apoio
de

de

4
idiomas

O Japão financia a 
implementação do Projeto 
de Segurança na
região Ásia-Pacífico. 
A iniciativa permite que a 
OMA apoie ativamente as 
administrações 
aduaneiras e outros 
importantes stakeholders 
da região na execução de 
medidas necessárias e 
assegurar a cadeia de 
fornecimento e o combate 
ao terrorismo.

555
funcionários

98
programas de 
intercâmbio e 
de bolsas de 
estudo com 
participação de

Os programas de 
intercâmbio e de bolsas de 
estudos têm auxiliados as 
administrações aduaneiras 
na capacitação de gestão 
dos seus futuros líderes.

30milhões

Contribuição 
de

de 
euros

Ao longo de nove anos, 
(2008-2009 e 2016-2017), o 
Japão contribuiu com 
30,501,737.92 euros
para os Fundos de Cooperação 
Aduaneira da OMA. (Vide 
Despesas Operacionais Gerais 
(GOE) da OMA no exercício
2016-2017: 17 milhões de euros)

desde
2008

7,25milhões
de dólares para 
o Projeto de
Segurança

Contribuição de
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