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1. INTRODUÇÃO E CONTEXTO 

Envios urgentes são entregas rápidas, totalmente rastreáveis, de porta-a-porta efectuadas por 

empresas de courier como a FEDEX, DHL, UPS, etc. Este tipo de entrega é usado frequentemente 

para pequenos itens de alto valor, considerando o alto custo deste serviço, incluindo contratos e 

documentos comerciais, bem como peças e componentes urgentes. A utilização de envios 

urgentes está a aumentar em todo o mundo devido ao crescimento exponencial do comércio 

electrónico e é também utilizado nas cadeias de fornecimento just-in-time1. O impacto de uma 

indústria de entregas totalmente funcional e eficiente, é portanto, importante para a indústria e o 

comércio, bem como para os consumidores finais.  

O objectivo deste exercício foi de desenvolver um roteiro para a execução da provisão 7.8 do 

Acordo de Facilitação do Comércio (AFC) da Organização Mundial do Comércio, que foi 

ratificado pelo Governo de Moçambique em Janeiro de 20172, e entrou em vigor em Fevereiro de 

2017.  

Antes da ratificação, um processo de categorização foi realizado por um grupo técnico de trabalho 

constituído de instituições públicas, do sector privado e representantes dos doadores. Este grupo 

técnico de trabalho viria a ser formalizado através da criação do Comité Nacional de Facilitação 

de Comércio (CNFC), por decreto ministerial3. 

O processo de categorização foi permitido nos termos das "disposições especiais" do AFC para 

os países em desenvolvimento, habilitando-os a decidir quais as disposições que já estavam em 

conformidade ou seriam implementadas imediatamente (Categoria A), aquelas com as quais o país 

não estava em conformidade, mas poderiam estar sem assistência técnica e financeira externa 

(Categoria B) e aquelas que, devido à natureza complexa ou dispendiosa de implementação, 

exigiria a assistência internacional (Categoria C).  

Moçambique classificou 24 disposições na Categoria A, 7 na Categoria B e 10 na Categoria C4. 

No momento da elaboração deste documento, 5 das 7 disposições da Categoria B tinham sido 

implementadas, com outra em vias de implementação até o final de 2019. A provisão de Categoria 

B final será reclassificada como Categoria C. Foram registados progressos nas provisões da 

categoria C, com um já implementado e trabalho iniciado para alguns outros (p. ex. Inspecção Pré-

embarque, Janela Única Electrónica), mas algumas, incluindo envios urgentes, ainda a serem 

abordadas.  

2. O AFC E ENVIOS URGENTES  

                                                

 

 

1 Hao Wu, (2017), um comentário no artigo sobre Entregas Urgentes na OMC Acordo de facilitação de 
comércio http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/research/research-paper-
series/gtcj120402.pdf?la=fr 
2 Depositados no OMC 6 de Janeiro de 2017. 1 
3 Decreto 81/2017, de 29 de Dezembro de 2017.  
4 Ministério da Indústria e Comércio, de Junho de 2016 Comércio em Moçambique, categorização e 
Próximos Passos 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/research/research-paper-series/gtcj120402.pdf?la=fr
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/research/research-paper-series/gtcj120402.pdf?la=fr
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Provisão 7.8 do AFC relacionada com envios urgentes refere que as entregas deverão receber um 

tratamento especial, dada a sua natureza expressa. No entanto, a provisão permite que os 

membros da OMC definam certos critérios, que devem ser publicados, para que as empresas 

recebem tal tratamento especial.  

O texto legal completo da provisão é o seguinte:  

8.1. Cada Membro adotará ou manterá procedimentos que permitam, pelo menos, a liberação expressa 

de bens que tenham sido admitidos no território de um Membro por instalações de transporte aéreo 

de carga, por pessoa que tenha requerido tal tratamento de liberação expressa, mantendo o controle 

aduaneiro. Se um Membro adotar critérios que limitem quem possa requerer tal tratamento, o Membro 

poderá, com base em critérios publicados, solicitar que o requerente, como condições para a concessão 

do tratamento descrito no parágrafo 8.2 para suas remessas expressas: 

(a) proporcione infraestrutura adequada e o pagamento por despesas aduaneiras relacionadas ao 

processamento das remessas expressas nos casos em que o requerente preencha os requisitos do 

Membro para que esse processamento tenha lugar em uma instalação especializada;  

(b) apresente, antes da chegada de uma remessa expressa, as informações necessárias para a liberação;  

(c) recolha as taxas cujo montante se limite ao custo aproximado dos serviços prestados no 

fornecimento do tratamento descrito no parágrafo 8.2;  

(d) mantenha alto grau de controle sobre as remessas expressas por meio do uso de segurança interna, 

logística e tecnologia de rastreamento desde a coleta até a entrega;  

(e) proporcione o serviço de remessa expressa desde a coleta até a entrega;  

(f) assuma a responsabilidade pelo pagamento à autoridade aduaneira de todos os direitos, tributos e 

encargos referentes aos bens;  

(g) tenha um bom histórico de cumprimento das leis e regulamentos aduaneiros e demais legislação 

relacionada;  

(h) cumpra com outras condições diretamente relacionadas com o efetivo cumprimento das leis, 

regulamentos e atos normativos procedimentais do Membro, que digam respeito especificamente à 

concessão do tratamento descrito no parágrafo 8.2.  
 

8.2. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 8.1 e 8.3, os Membros:  

(a) minimizarão a documentação necessária para a liberação de remessas expressas nos termos do 

parágrafo 1.º do Artigo 10 e, na medida do possível, permitirão a liberação com base em uma única 

apresentação de informações sobre determinada remessa;  

(b) permitirão a liberação de remessas expressas o mais rapidamente possível após a chegada, em 

circunstâncias normais, contanto que as informações necessárias para a liberação tenham sido 

apresentadas;  

(c) envidarão esforços em aplicar o tratamento das alíneas (a) e (b) às remessas de qualquer peso ou 

valor, reconhecendo que um Membro está autorizado a exigir procedimentos de entrada adicionais, 

incluindo declarações e documentação instrutiva e o pagamento de direitos e tributos, e a limitar tal 

tratamento com base no tipo de bem, desde que o tratamento não se limite a bens de baixo valor tais 

como documentos; e  

(d) estabelecerão, na medida do possível, um valor de remessa ou um valor tributável como limite abaixo 

do qual não sejam cobrados direitos aduaneiros e tributos, exceto para certos bens prescritos. Não 

estão sujeitos a esta disposição tributos internos, tais como impostos sobre o valor agregado e impostos 

especiais sobre o consumo, aplicados às importações de forma consistente com o Artigo III do GATT 

1994. 

 

 

8.3 Nada nos parágrafos 8.1 e 8.2 afetará o direito de um Membro de examinar, reter, apreender ou 

confiscar bens, ou recusar-lhes a entrada, de realizar auditorias pós-despacho aduaneiro, inclusive em 

conexão com o uso de sistemas de gestão de risco. Além disso, nada nos parágrafos 8.1 e 8.2 impedirá 

um Membro de exigir, como condição para a liberação, a apresentação de informação adicional e o 

cumprimento de requisitos de licenciamento não automático. 
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Esta provisão é única em comparação com outros do AFC, porque parece semelhante a um 

"contrato" entre um governo membro da OMC e um operador de envios urgentes5. As obrigações 

das duas partes (ou seja, o governo membro e o operador de envios urgentes), uma para a outra, 

estão claramente definidas. O Artigo 7:8,1 especifica as obrigações de um operador de envios 

urgentes e um governo membro da OMC (alíneas (a) a (h). Estas obrigações incluem a construção 

de infra-estruturas necessárias, manutenção de operações confiáveis, e assegurar o cumprimento 

com regras e leis. O governo membro da OMC pode exigir que um operador de envios urgentes 

cumpra com estas obrigações como pré-requisito de um tratamento especial. Em contrapartida, 

as obrigações de um governo membro da OMC a favor de um operador de envios urgentes, no 

Artigo 7:8.2, incluem (a) Minimizar a exigência de documentação, (b), despachar os bens 

rapidamente, (c) aplicação das obrigações no âmbito das alíneas (a) e (b) independentemente do 

peso ou valor ou tipo de mercadoria, e (d) a definição de um limiar mínimo para a isenção de 

direitos aduaneiros e de impostos. Note, no entanto, que as alíneas (c) e (d) são obrigações de 

"melhor esforço" - ou seja, eles são encorajados a fazer o melhor possível, mas o pleno 

cumprimento não é obrigatório.   

 

Outros factores-chave da provisão incluem a restrição de "pelo menos aqueles envios que entram 

através das instalações de carga aérea e a exigência de que os critérios estabelecidos para 

prioridade de tratamento sejam publicados. A provisão não especifica em detalhe qual será o 

tratamento prioritário, deixando ao critério do membro da OMC a interpretação de frases como: 

"os envios urgentes devem ser despachados em circunstâncias normais o mais rapidamente possível 

após a sua chegada".  

 

3. BOAS PRÁTICAS DE ENVIOS URGENTES 

A Provisão  7.8 do AFC não foi uma completa inovação em Bali, mas aplica uma série de normas 

já aprovadas e as melhores práticas a uma forma particular de envios urgentes.  

3.1 OS INSTRUMENTOS EXISTENTES 

A Convenção de Quioto Revista inclui vários aspectos relacionados ao despacho acelerado sujeito 

a determinados critérios, embora não foque especificamente em envios urgentes, enquanto as " 

orientações de despacho imediato da OMC' já tenham estabelecido procedimentos para o 

despacho imediato de certas categorias de envios. As orientações foram escritas em resposta ao 

crescente volume de tráfego causado pelo comércio electrónico e tráfego de Comerciante ao 

Consumidor/Consumidor a Consumidor, e, portanto, são particularmente relevantes para a 

provisão 7.8 do AFC porque grande parte do tráfego causado pelo comércio electrónico é através 

de empresas de envios urgentes.  

Estas orientações de despacho imediato da OMC dividem os envios em quatro categorias:  

Categoria 1 -  correspondência e documentos (documentos)  
 

                                                

 

 

5
HaoWu, "Um comentário sobre o artigo sobre entregas urgentes na OMC Acordo de facilitação de comércio’ (2017) 12Revista Aduaneira 

e de comércio global, Edição 4, pp. 141-148 
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Categoria 2 - remessas de baixo valor, para os quais não são cobrados impostos e taxas  
(Valor de minimis)  
 
Categoria 3 - remessas de baixo valor da tributação (declaração simplificada)  
 
Categoria 4 - remessas de alto valor (declaração completa) 
 
De acordo com as Orientações, no caso de mercadorias das categorias 1 e 2, despacho e a saída 
normalmente acontecem simultaneamente. No entanto, no caso de remessas das categorias 3 e 
4, o despacho pode ser obtido após a autorização de saída das mercadorias. Se um 
problema for descoberto, após a saída da mercadoria e, antes do despacho as administrações 
aduaneiras podem emitir um aviso de retorno dos bens ou podem executar a garantia financeira 
como compensação. 
 

As orientações claramente derivaram alguns dos princípios do RKC, incluindo, por exemplo, a 

separação de despacho e saída, prestação de informação electrónica antes da chegada, e a 

utilização de sistemas adequados de gestão de riscos. Muitos destes também estão contidos em 

outras disposições do AFC.  

3.2 ESTUDO DE CASO: ENVIOS URGENTES EM PORTUGAL 

Portugal foi escolhido para um estudo de caso como tendo um sistema legislativo semelhante, mas 

que representa uma abordagem mais modernizada de despacho aduaneiro para envios urgentes.  

Portugal tem investido significativamente em sistemas electrónicos aduaneiros, e tem um sistema 

específico para empresas de entrega e equipas dedicadas de funcionários aduaneiros alocados a 

esta forma de envio.  

Antes da chegada de um avião, as empresas descarregam a informação dos seus próprios sistemas, 

incluindo a documentação electrónica, e submetem para o sistema aduaneiro. Sistemas de gestão 

de risco são utilizados para pré-alocar encomendas para vários canais, com documentação, 

mercadorias da UE e bens abaixo dos 22 euros de valor de minimis despachados automaticamente, 

antes da chegada do avião, a menos que os funcionários aduaneiros intervenham 6 . Para 

mercadorias tributáveis avaliadas em mais de 22 Euros, os funcionários aduaneiros revêem 

documentação, confirmam o cálculo do IVA e dos direitos a serem pagos, e a desembaraçam ou 

a marcam para inspecção documental ou física no momento da chegada.  

As Empresas têm garantias com as alfândegas, então o pagamento dos direitos ocorre 

frequentemente após o despacho, conforme as orientações de despacho imediato da OMA.   

Todas as empresas têm armazéns aduaneiros (em Lisboa, dentro do aeroporto, no Porto, nos 

arredores) com equipas dedicadas de funcionários aduaneiros e o sistema aduaneiro disponível.  

                                                

 

 

6 O limite é de 22 Euros para efeitos de IVA. O valor de minimis para direitos de importação é de 150 
Euros.  
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Um entrevistado estima que 90% de todos os envios são despachados antes da chegada, 

transportados directamente do avião para o camião de entrega à chegada.   

 

4. SITUAÇÃO ACTUAL EM MOÇAMBIQUE 

O mercado de envios urgentes em Moçambique ainda é relativamente pequeno, e apenas 

começando a ver um aumento nas entregas de comércio electrónico. São três as principais 

empresas internacionais de envios urgentes (DHL, Fedex e UPS) com um número de pequenos 

operadores locais. A DHL é a líder de mercado, e é a única empresa com o seu próprio armazém 

aduaneiro no aeroporto, além de ser a única empresa a utilizar o seu próprio avião e pessoal de 

handling. Outras empresas usam aviões comerciais, a empresa de handling MAHS, e o armazém 

"público", mais conhecido como “gaiola”. As mercadorias são divididas aproximadamente 

igualmente entre documentos e mercadorias tributáveis, com as principais categorias deste último 

incluindo peças para máquinas e veículos, material de TIC, material de construção especializada, 

materiais impressos e itens pessoais.   

4.1 A LEGISLAÇÃO ACTUAL E A PRÁTICA 

Provisão 7.8 foi classificada pelo Governo de Moçambique como categoria C, com a justificativa 

de que não há reconhecimento legal deste tipo de operador….seria necessário rever a legislação….. e 

trabalhar com as empresas para que as duas partes (operadores/Governo) cumpram com seus 

compromissos7.  

A tabela abaixo analisa, por conseguinte, a provisão no que diz respeito à legislação e a prática 

corrente.  

                                                

 

 

7 República de Moçambique (2016); Acordo de facilitação do comércio em Moçambique: Categorização e 
Próximos Passos  

TABELA 1: A ACTUAL LEGISLAÇÃO PARA ENVIOS URGENTES EM MOÇAMBIQUE 

AFC TEXTO LEGAL  LEGISLAÇÃO  PRÁTICA 

8.1.Cada Membro adotará ou manterá 

procedimentos que permitam, pelo menos, 

a liberação expressa de bens que tenham 

sido admitidos no território de um 

Membro por instalações de transporte 

aéreo de carga, por pessoa que tenha 

requerido tal tratamento de liberação 

expressa, mantendo o controle aduaneiro. 

Enquanto existem elementos 

necessários para a implementação 

do despacho acelerado, ou seja, 

separação de despacho e saída, 

apresentação electrónica de 

informação antes da chegada, 

sistema de gestão de riscos etc. 

não há nenhuma provisão jurídica 

específica sobre os direitos e 

obrigações de operadores de 

Não é feita qualquer 
distinção entre envios 
urgentes e outras cargas.  
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envios urgentes que operam no 

país. 

Se um Membro adotar critérios que 

limitem quem possa requerer tal 

tratamento, o Membro poderá, com base 

em critérios publicados, solicitar que o 

requerente, como condições para a 

concessão do tratamento descrito no 

parágrafo 8.2 para suas remessas expressas:  

Actualmente não há critérios 
definidos ou publicados na lei. 

Actualmente não há 
critérios definidos. 

(a) proporcione infraestrutura adequada e 

o pagamento por despesas aduaneiras 

relacionadas ao processamento dos envios 

urgentes nos casos em que o requerente 

preencha os requisitos do Membro para 

que esse processamento tenha lugar em 

uma instalação especializada;  

Não definido em lei.  Na prática, o facto de que 
a DHL tem a sua própria 
infra-estrutura (um 
armazém aduaneiro no 
aeroporto de Maputo) 
significa que recebe os 
seus "próprios" 
despachantes aduaneiros.  

 (b) apresente, antes da chegada de uma 

envio urgente, as informações necessárias 

para a liberação; 

 

Já é exigido para todos os envios.  Submetidas através da 
Janela Única Electrónica  

(c) recolha as taxas cujo montante se limite 

ao custo aproximado dos serviços 

prestados no fornecimento do tratamento 

descrito no parágrafo 8.2;  

Mesma taxa que para outros tipos 
de carga, estipulados nas regras 
gerais de despacho aduaneiro.  

Taxas não estabelecidas 
para o tratamento 
"prioritário" ainda não 
disponível. A DHL tem um 
contrato anual com as 
alfândegas.  

(d) mantenha alto grau de controle sobre 

as envios urgentes por meio do uso de 

segurança interna, logística e tecnologia de 

rastreamento desde a coleta até a entrega;  

Não previstas na legislação.   Sistemas internos das 
empresas cumprem com 
isso a nível internacional. 
No aeroporto de Maputo, 
a DHL tem a segurança 
interna para o seu 
armazém - outros usam o 
armazém "público".  

(e) proporcione o serviço de envios 

urgentes desde a coleta até a entrega;  
Não previstas na legislação. Todas as empresas já 

oferecem isto, 
dependendo da escolha do 
beneficiário, que pode 
preferir contratar um 
despachante ou efectuar o 
despacho pessoalmente 
para bens pessoais.  

(f) assuma a responsabilidade pelo 

pagamento à autoridade aduaneira de 

todos os direitos, tributos e encargos 

referentes aos bens;  

A lei estipula que a 
responsabilidade de pagar é dos 
importadores, mas outros podem 
pagar em nome do importador 
(Art. 18, regras gerais de despacho 
aduaneiro).  

As empresas 
subcontratadas têm 
agentes aduaneiros e 
podem pagar em nome 
dos clientes, ou pode ser 
feito pelos despachantes 
aduaneiros dos 
destinatários. A maioria 
das empresas recebem 
direitos antes da entrega, 
mas alguns pagam 
antecipadamente e 
recuperaram os custos de 
clientes de confiança.  
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(g) tenha um bom histórico de 

cumprimento das leis e regulamentos 

aduaneiros e demais legislação relacionada;  

Não especificamente prevista na 
legislação, mas semelhante aos 
critérios exigidos aos Operadores 
Económicos Autorizados.  

Na prática, as empresas de 
entrega têm bons registos 
e disseram que isso não 
representa um problema 
se for necessário.  

(h) cumpra com outras condições 

directamente relacionadas com o efetivo 

cumprimento das leis, regulamentos e atos 

normativos procedimentais do Membro, 

que digam respeito especificamente à 

concessão do tratamento descrito no 

parágrafo 8.2.  

Não especificamente previsto na 
legislação, mas semelhante aos 
critérios exigidos aos Operadores 
Económicos Autorizados.  

 

8.2. Sem prejuízo do disposto nos 

parágrafos 8.1 e 8.3, os Membros: 
Não existem responsabilidades 
específicas definidas na lei no que 
diz respeito ao tratamento de 
empresas de envios urgentes. 

Na prática, envios 
urgentes são tratados da 
mesma forma como carga 
aérea - elas são retiradas 
do avião juntas, separadas 
em tributáveis e não 
tributáveis, e passam pelo 
desalfandegamento, 
começando no momento 
da chegada do avião.   

(a) minimizarão a documentação necessária 

para a liberação de remessas expressas nos 

termos do parágrafo 1.º do Artigo 10 e, na 

medida do possível, permitirão a liberação 

com base em uma única apresentação de 

informações sobre determinada remessa; 

Este é já o caso nos termos da 
Janela Única Electrónica.   

Submissão única já é 
exigida, com a utilização 
de JUE a ser obrigatória. A 
documentação é, por 
conseguinte, já 
simplificada. 

(b) permitirão a liberação de remessas 

expressas o mais rapidamente possível 

após a chegada, em circunstâncias normais, 

contanto que as informações necessárias 

para a liberação tenham sido apresentadas;  

Não previstas na lei. Actualmente envios 
urgentes são tratados da 
mesma forma como carga 
aérea, o que não conduz 
ao despacho "o mais 
rapidamente possível".   

(c) envidarão esforços em aplicar o 

tratamento das alíneas (a) e (b) às remessas 

de qualquer peso ou valor, reconhecendo 

que um Membro está autorizado a exigir 

procedimentos de entrada adicionais, 

incluindo declarações e documentação 

instrutiva e o pagamento de direitos e 

tributos, e a limitar tal tratamento com 

base no tipo de bem, desde que o 

tratamento não se limite a bens de baixo 

valor tais como documentos; e  

Não previstas na lei.  Não é feita qualquer 
distinção com base no 
peso ou valor.  

(d) estabelecerão, na medida do possível, 

um valor de remessa ou um valor tributável 

como limite abaixo do qual não sejam 

cobrados direitos aduaneiros e tributos, 

exceto para certos bens prescritos. Não 

estão sujeitos a esta disposição tributos 

internos, tais como impostos sobre o valor 

agregado e impostos especiais sobre o 

consumo, aplicados às importações de 

O valor é definido por lei em 300 
meticais, de acordo com as regras 
gerais de despacho aduaneiro 
(regras gerais de despacho 
aduaneiro).  

Na prática, o valor é muito 
baixo para ser útil para 
agilizar os envios, dado 
que o montante tributável 
inclui transporte e 
impostos, que será sempre 
acima do actual limite 
mínimo estabelecido.  
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Para resumir, não há nenhum regime jurídico distinto para envios urgentes, ou seja, não há 

contexto legal para a definição de um tratamento diferente. Na prática, envios urgentes são tratadas 

como carga aérea, o que significa que actualmente, estes não são despachados "tão rapidamente 

quanto possível".  

No entanto, um certo número de elementos necessários para permitir que seja dada prioridade aos 

envios urgentes e, na verdade, para cumprir com as orientações da OMC sobre as melhores práticas 

sobre o despacho imediato de envios urgentes, já estão presentes na legislação. Está previsto o 

despacho imediato (Art. 21, regras gerais de despacho aduaneiro, 2017) sujeito a garantia, também há 

disposição para autorização para armazéns aduaneiros (Diploma Ministerial 12/2002 de 30 de Janeiro), 

e para a apresentação das declarações aduaneiras antes da chegada com base no manifesto (Diploma 

Ministerial nº 16/2012 de 1 de Fevereiro, regulamento de despacho aduaneiro de mercadorias, Artigo 

34, numero 6). Um valor de minimis foi efectivamente definido, para os serviços de correio, embora 

muito baixo para ser relevante para os serviços de entrega (Diploma Ministerial nº 16/2012 de 1de 

Fevereiro, os regulamentos de despacho aduaneiro de mercadorias, Artigo 43, numero 3).  

Outro aspecto interessante do regulamento para despacho aduaneiro (Diploma Ministerial nº 16/2012 

de 1 de Fevereiro) é que eles reconhecem a possibilidade de tratamento especial para processos 

urgentes - Artigo 46, número 2 afirma que o sistema abreviado (uma forma simplificada reservada para 

as importações inferior a 100.000,00 MT) pode ser utilizado independentemente do valor, de peças 

sobressalentes para substituição rápida para máquinas e equipamentos de unidades produtivas. Embora 

não necessariamente directamente relevante para os serviços de entrega, isto abre um precedente de 

reconhecimento de um tratamento diferente para envios urgentes.   

Embora especificamente aplicado aos importadores e exportadores, e não para os transportadores, o 

estatuto de Operador Económico Autorizado (AEO) é reconhecido na legislação (ver diploma 

ministerial 314/2012 de 23 de Novembro). Este afirma que os operadores comerciais com um 

certificado AEO estão autorizados a beneficiar de desalfandegamento mais rápido, controles físicos e 

documental "apenas quando estritamente necessário", tratamento prioritário quando a inspecção é 

necessária, e avisos avançados personalizados quando as inspecções ou reinspecções de documentos 

ou mercadorias são necessários. Infelizmente, embora em alguns países (ex. Portugal) empresas de 

serviços de entrega seja AEOs, a legislação actual em Moçambique parece excluir este aspecto, 

considerando que estas não são consideradas importadores mas sim transportadores. No entanto, 

estabelece o princípio de tratamento prioritário para os operadores "de confiança", e podia-se 

considerar estender esta figura aos transportadores.    

De uma perspectiva legal, portanto, existe um número de ferramentas que podem ser utilizadas para 

dar um tratamento prioritário a envios urgentes, e o que é necessário pode simplesmente ser uma 

instrução para aplicá-las a este tipo específico de entregas.  

Com relação às práticas - a documentação já foi significativamente reduzida com a introdução 

da Janela Única Electrónica (alínea a), parece que os envios urgentes não são desembaraçadas 

sob circunstâncias normais o mais rapidamente possível após a chegada do avião (alínea b), não 

existem distinções estabelecidas com base no peso ou volume - embora, quando maior "tratamento 

prioritário" for definido, isso pode mudar e deve ser revisado (alínea c), há um valor de minimis mas é 

demasiado baixo para ser relevante para envios urgentes (alínea d).   

forma consistente com o Artigo III do 

GATT 1994.  



ROTEIRO PARA EXECUÇÃO DA PROVISÃO 7.8 DO AFC: ENVIOS URGENTES    USAID.GOV 

4.2 DESAFIOS ENFRENTADOS PELAS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE ENTREGA EM 

MOÇAMBIQUE 

Três das principais empresas internacionais que operam em Moçambique foram entrevistadas como 

parte do trabalho de campo, ou seja, DHL, FEDEX e UPS. Uma mesa redonda entre estas empresas, 

além dos serviços de correios de Moçambique e as Alfândegas também foi realizada, durante a qual os 

funcionários aduaneiros ouviram directamente das empresas algumas das suas preocupações.  

Alguns dos desafios enfrentados pelas empresas de serviços de entrega em acelerar rapidamente as 

suas entregas incluem:  

- Apenas ser capaz de inserir informação detalhada sobre remessas após a chegada do avião, 

mesmo que a informação esteja disponível mais cedo como é costume.  

- Atrasos pela MAHS em transportar os sacos para o armazém, devido ao facto de esta empresa 

recolher toda a carga aérea (incluindo os mais volumosos e menos rápidas) de aviões ao 

mesmo tempo.  

- Atrasos na activação da contramarca após a chegada de um avião, o que significa que as 

empresas não podem iniciar o processo de despacho até que a MAHS realize esta tarefa.  

- Valor de minimis  muito baixo, sendo irrelevante para qualquer envio urgente (como o custo do 

frete esta incluído, e sempre superior ao mínimo estabelecido).  

- Obrigação (excepto a DHL) de usar o armazém 'Público', o que significa que o controle não é 

efectuado pelo pessoal da empresa de serviços de entrega, que pode resultar em anomalias, 

por exemplo, importadores recolhem mercadorias e a empresa não é informada.  

- A falta de armazéns aduaneiros (excepto a DHL).  

- Funcionalidade limitada do armazém fora das horas de trabalho (o armazém funciona 24 horas 

e existe uma equipe aduaneira disponível a todas as horas que os aviões chegam, no entanto, 

o processo de despacho só pode acontecer durante o horário de trabalho normal).  

- Os atrasos causados pela necessidade de abrir cada envio e efectuar a inspecção física, 

independentemente dos resultados do scanning e da avaliação do risco pelo sistema de gestão 

de risco.    

- Custo do scanner, que é aplicado mesmo para documentos não tributáveis   

- A falta de entendimento entre os funcionários aduaneiros, pessoal do MAHS, Aeroportos de 

Moçambique e despachantes aduaneiros da noção de envios urgentes. 

- A falta de entendimento entre clientes (envio e recepção de entregas) das regras relativas a 

funções e processos de desalfandegamento, o que significa que um grande número de entregas 

são abandonadas.  

4.3 MAPEAMENTO DO PROCESSO DE DESPACHO ADUANEIRO PARA OS ENVIOS 

URGENTES EM MOÇAMBIQUE (MAPUTO) 

A fim de avaliar se os envios urgentes, são de facto, desalfandegados o mais rapidamente possível após 

a sua chegada, é necessário identificar as medidas tomadas para o despacho, e identificar áreas para 

melhorar a eficiência. A Tabela 2 identifica, portanto, cada etapa do processo, para uma encomenda 

tributável, e as tentativas para identificar possíveis ganhos de eficiência.  
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8 O processo é um pouco diferente para a DHL, pois eles têm o seu próprio avião e pessoal de 

manuseamento.  

TABELA 2: GANHOS DE EFICIÊNCIA PARA O DESPACHO ADUANEIRO DE ENVIOS URGENTES  8 

 ACÇÃO RESPONSÁVEL POSSÍVEIS GANHOS DE EFICIÊNCIA?  

A Contramarca única é 

alocada para o voo (se 

comercial) no dia antes da sua 

chegada. 

MAHS 
Não Identificado 

MAHS insere as informações 

gerais do manifesto (por 

exemplo, quantos volumes 

para cada empresa de entrega 

rápida) na JUE.  

MAHS  

(Excepto: A DHL, 

quando utiliza o seu 

próprio avião).  

Se as empresas pudessem inserir a sua 

própria informação directamente para a JUE, 

de forma detalhada, antes da chegada, seria 

possível que as declarações fossem 

apresentadas e verificação ocorresse antes 

da chegada.   

'Entrega' Fiscal: O avião 

aterra, e os agentes 

aduaneiros conferem com os 

funcionários das companhias 

aéreas e verificam o que 

chegou em comparação com 

o manifesto do avião. 

Alfândegas  Uma empresa sugeriu que seria mais 

eficiente se os seus funcionários pudessem 

estar presentes nesta fase.  

O avião é descarregado por 

MAHS sob controlo das 

Alfândegas  

MAHS 

(A menos que: A 

DHL tenha o seu 

próprio avião, caso 

em que o pessoal da 

DHL descarrega).  

MAHS descarrega toda a carga, 

independentemente de ser envio urgente ou 

carga normal, antes de regressar ao 

armazém. Às vezes, dois aviões são 

descarregados antes da MAHS transportar a 

carga para o armazém. MAHS poderia 

descarregar as mercadorias menores, mais 

fáceis, de envio urgente e levá-los para o 

armazém, antes de retornar para a carga 

aérea mais volumosa e menos rápida.    

MAHS confirma ou corrige as 

informações da JUE sobre o 

manifesto, e, em seguida, 

'activa' a contramarca.  

MAHS Empresas sugeriram que a activação da 

Contramarca às vezes pode ser atrasado, 

especialmente quando há correcções 

necessárias. Nestas circunstâncias, a MAHS 

poderia ser capaz de dar prioridade a esta 

tarefa, lidando com as eventuais correcções 
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de serviços de envio urgente antes dos 

outros.   

Uma vez que a Contramarca 

estiver activa, as empresas de 

envios urgentes podem entrar 

na JUE e começar a dividir a 

informação geral em 

específica, carregar 

documentos e inserir os 

nomes dos importadores.  

Empresas de 

entrega rápida.  

Em alguns países, as empresas são capazes de 

inserir as informações no sistema quando o 

avião ainda está no ar, com base em seus 

sistemas internos de informação. Isso 

poderia ser explorado com MCNET.  

Separação de encomendas de 

carga e encomendas de 

empresas de envios urgentes, 

e subsequentemente em não-

tributável (documentos, etc) e 

tributável.   

Alfândegas, 

representantes da 

empresa 

Isso ocorre na parte exterior do armazém. 

Os pacotes são divididos em tributáveis ou 

não, envios urgentes ou carga aérea e, em 

seguida, enviados para o scanner e fora do 

armazém para entrega (não tributável, como, 

por exemplo, documentos) ou através do 

scanner para a 'gaiola' (envios urgentes) ou 

entrega no armazém (carga aérea). Isto 

poderia ser feito mais rapidamente se a 

prioridade fosse dada para os sacos 

contendo apenas itens de envio urgente. 

Além disso, se representantes da empresa 

acompanhassem a MAHS no 

descarregamento do avião ou estivessem 

esperando no armazém quando os sacos 

chegassem, resultaria na recolha mais rápida 

dos seus sacos.  

Verificação. Alfândegas 

procedem com a verificação 

dos documentos e emitem um 

pedido de pagamento de 

direitos através da JUE.    

  Alfândegas A JUE não prioriza os envios urgentes. Isso 

poderia ser explorado com a MCNET, de 

forma que qualquer processo de despacho 

marcado como urgente poderia ser 

colocado em cima da fila.  

Pagamento de direitos  
Importador (em 

última instância) 

quer através do 

despachante ou 

empresa de 

serviços de entrega 

ou pessoalmente.   

Algumas empresas de envio urgente já 

pagam em nome de clientes de confiança e 

recuperem. Uma opção pode ser que cada 

uma das empresas de serviços de envio 

urgente tenha uma garantia com as 

Alfândegas, e efectue os pagamentos em 

massa. Isto exigiria a separação entre 

despacho e circulação, que já está disponível 

nos termos da lei, sujeito a uma garantia. 

Exigiria mudanças na JUE, mas estaria em 

consonância com as orientações de 

despacho imediato da AFC  

Exame físico: 100% dos 

pacotes estão sujeitos a um 

exame físico, apesar de 

Alfândegas (com 

presença do 

importador, ou o 

Alfândegas de Moçambique têm um sistema 

de gestão de risco, que deverá identificar as 

cargas 'de risco' para exame. É, por 
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Como pode ser visto acima, o processo é complexo, e há muitas entidades envolvidas. Conclusões-

chave incluem: 

- Envios urgentes não beneficiam de qualquer tipo de "tratamento prioritário" em qualquer fase, 

de manuseio a verificação, ao pagamento ou direitos ou inspecção física.  

- As orientações da AFC não são totalmente seguidas.  

- Melhores práticas de gestão de risco não estão sendo implementadas.  

- A possibilidade de que um envio chegando de manhã poderia ser despachado no mesmo dia, 

excepto para documentos ou outros itens não-tributáveis, é baixo, especialmente tendo em 

conta que o horário de funcionamento do armazém (em termos de verificação, exame, etc.)  

é de 0730 a 15309.  

4.4 O VALOR DE MINIMIS 

Um valor de minimis é um valor mínimo das mercadorias (incluindo frete e seguro), abaixo do qual 

impostos e taxas não são cobrados pelas alfândegas (ver também norma transitória 4,13 da 

Convenção de Quioto revista da OMA). Este valor pode ser diferente para os direitos aduaneiros 

e de imposto sobre o valor acrescentado. O objectivo de estabelecer um valor de minimis é 

reconhecer que aumentar a velocidade de despacho traz benefícios às empresas em geral, e 

também que o custo de processamento de itens de pequeno valor é maior que os direitos 

cobrados. Isto requer um reconhecimento conceitual que os trabalho  do sector público tem um 

valor monetário  que não devia ser visto como efectivamente zero. Quando foi adoptada em 1999, 

a Convenção de Quioto revista (RKC) reconheceu a tendência de comércio electrónico de 

aumento do número de pequenas remessas e incluiu uma disposição sobre valores minimis. De 

acordo com a norma transitória 4,13 do RKC, as administrações aduaneiras devem especificar um 

valor mínimo ou o montante mínimo dos direitos e imposições abaixo do qual direitos aduaneiros 

                                                

 

 

9 Existem equipas aduaneiras disponíveis 24 horas, que, por exemplo, efectuam a supervisão de descarga 
e a "entrega" fiscal. No entanto, quaisquer pacotes que chegam ao armazém após 1530 são simplesmente 
deixados até o dia seguinte.  

passarem através do scanner. 

Um relatório manual é, então, 

escrito pelas alfândegas e 

carregado para a JUE. Cada 

relatório pode levar cerca de 

15 minutos para escrever, e 

uma hora para ser carregado. 

Os pacotes podem ser 

abertos apenas sob 

supervisão do importador ou 

(se o importado delegar) seu 

despachante ou a empresa de 

serviços de entrega rápida.  

seu despachante ou 

empresa de 

serviços de envio 

urgente) 

conseguinte, incomum, e ineficiente, que 

100% dos pacotes são abertos e 

inspeccionados. Esperar pela disponibilidade 

de alguém para supervisionar a abertura, 

além de redigir um relatório, mesmo quando 

não há problemas identificados e, em 

seguida, esperar que seja carregado no 

sistema, resulta em atrasos significativos. 

Uma adequada implementação de um 

sistema de gestão baseada em risco levaria a 

uma redução da necessidade de exames 

físicos. Eliminar a necessidade de um 

relatório manual ser carregado nos casos em 

que não existam problemas encontrados 

também aceleraria o processo de despacho.  

http://tfig.unece.org/contents/revised-kyoto-convention.htm
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e impostos não serão cobrados. Por conseguinte, os requisitos documentais são mínimos para as 

mercadorias que não são tributáveis.   

No que diz respeito ao valor de mininis, Moçambique está um desalinhado com os outros países, 

e é proposto que é feita uma análise da possibilidade de o aumentar a um nível mais adequado, 

tendo em conta a depreciação significativa do metical nos últimos anos. Uma decisão deve ser feita 

para trazer Moçambique mais em linha com os níveis internacionais, isto exigiria alterar o valor 

estabelecido no despacho aduaneiro de regras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ACÇÕES PROPOSTAS PARA AUMENTAR A CELERIDADE 

DE DESPACHO DE ENVIOS URGENTES 

5.1 ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS 

Após consulta com a Direcção de Normas e Procedimentos Aduaneiros sobre a melhor forma de 

criar um contexto jurídico para acelerar a entrega, propõe-se que seja emitido um decreto 

ministerial, que estabelece o tratamento a ser dado a empresas de envios urgentes, e a definição 

de critérios para receber tal tratamento. Ferramentas disponíveis para disponibilizar este 

tratamento prioritário (por exemplo, a possibilidade de separar o despacho e o pagamento de 

direitose) ou já são disponíveis às alfândegas, nas regras gerais de desembaraço  aduaneiro, ou 

seriam mais de procedimentos/maneiras de trabalhar, em vez de legais. Sendo assim, tudo o que 

seria necessário é que uma ordem seja criada para definir em que consiste um tratamento 

 PAÍS  VALOR 
MINIMIZADO PARA 
IMPORTAÇÃO 

Estados Unidos da América 800 USD 

Austrália  750 USD 

Japão 90 USD 

França 150 USD  

Portugal 150 USD  

África do Sul 35 USD 

Quénia 30 USD 

Uganda 50 USD 

Ruanda 400 USD 

Angola 187 USD 

Etiópia 20 USD 

Moçambique 5 USD 
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prioritário, e os critérios para o receber. Mais tarde, este poderia ser codificada em uma secção 

das regras gerais de despacho aduaneiro, se for considerado necessário.  

Um aspecto para posterior consideração é se a figura de Operador Económico Autorizado (AEO) 

podia ser alargada para incluir os transportadores e companhias de courier, por conseguinte, 

poderiam se beneficiar das vantagens disponíveis para estes. Isto pode ser explorado numa fase 

posterior, no entanto, dada as necessidades específicas das empresas de envios urgentes, a 

definição de um instrumento jurídico específico podia ser relevante.  

5.2 MUDANÇAS DE PROCESSO 

Uma série de mudanças nos processos poderia levar ao desenvolvimento de um canal de envios 

urgentes no aeroporto, separando o tratamento de operações de envio urgente da carga 

aérea geral. Há no momento, nenhuma distinção, e o conceito de envio urgente não é bem 

compreendido. Isto é crucial em uma indústria onde cada hora conta.   

Seria necessário sensibilizar actores-chave sobre o papel dos serviços de envio urgente  e as 

necessidades específicas destes operadores. Isso abriria o caminho para as pequenas alterações no 

processo que, em conjunto, poderiam reduzir significativamente o tempo entre a chegada do avião 

e entrega ao cliente, garantindo assim a conformidade com a exigência de Moçambique para 

assegurar que envios urgentes sejam entregues sob circunstâncias normais o mais rapidamente possível 

após a sua chegada.  

Tratamento Prioritário (como definido no decreto ministerial mencionado acima) poderia incluir: 

- Empresas sendo permitidas a inserção de detalhes de carregamentos a JUE, antes da chegada 

do avião, exigindo a activação da "contramarca' com antecedência.  

- Sendo descarregados e transportados para o armazém primeiro (antes de outros tipos de 

carga).  

- Ser colocado no topo da lista de verificação e exame físico, se necessário.  

- A aplicação de critérios de gestão de risco para permitir os controlos físicos esporádicos. 

- Saída antes do pagamento de direitos aduaneiros, baseada na garantia , para determinados 

clientes aprovados.  

- Permitindo que as empresas tenham de armazéns afiançados dentro ou fora do aeroporto, 

onde as remessas ficam sob o seu controle.  

- Alargamento do horário de trabalho dos funcionários aduaneiros no armazém.  

Condições exigidas das empresas poderiam incluir:  

- Bons registos financeiros e legais com as autoridades.  

- Uma garantia depositada com as alfândegas de valor suficiente para cobrir um determinado 

nível de operações e assumir a responsabilidade pelo pagamento destes, em nome dos seus 

clientes.  

- Pagamento de taxas para tratamento prioritário (por exemplo, para o transporte até o local 

das empresas se permitido um armazém afiançado). 

- Segurança e controle de acesso adequados para armazéns aduaneiros. 

6. ROTEIRO PARA ATINGIR O CUMPRIMENTO COM A  

PROVISÃO  7.8 DO AFC  "ENVIOS URGENTES " 
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Nesta secção, apresentamos uma proposta de um potencial roteiro para atingir o cumprimento 

com a Provisão 7.8 do AFC. Isto deve ser visto como um estímulo para o debate, em vez de uma 

proposta concreta, e serão sujeitas a um processo de discussão e validação, com identificação mais 

específica das metas e prazos, com o CNFC e outras partes interessadas.  

6.1 OBJECTIVOS, INDICADORES, ACTIVIDADES E PRAZOS PARA O CUMPRIMENTO 

DE UM ROTEIRO PARA A PROVISÃO 7.8 

Objectivo geral: Aumentar a eficiência e rapidez com que o processo de desembarque e despacho 

aduaneiro de envios urgentes ocorrem, contribuindo assim para o desenvolvimento do sector 

privado no país.  

Objectivos específicos: Implementar reformas para garantir o estatuto legal de envios urgentes 

é claramente definido, e assegurar que são liberadas logo que possível após a chegada de aviões, 

salvaguardando a segurança e a arrecadação de receitas.  

Indicadores de resultados: i) diploma ministerial aprovado; ii) redução de tempo médio de 

desembaraço  para os processos normais em 20%, iii) reduzir em 10% os pacotes "abandonados" 

pelos clientes.   

ACÇÕES  RESPONSÁVEL PRAZO META 

"Quick Wins" 
   

Criar um taskforce(Alfândegas - MAHS - ADM - 

Representante das empresas) para supervisionar 

as mudanças.  

Alfândegas O mais 

breve 

possível 

TF criado e em 

funcionamento.  

Sensibilização sobre o conceito de envios urgentes 

e da natureza do negócio. Isto pode assumir a 

forma de uma reunião presidida pelo CNFCe 

incluir apresentações dos representantes das 

empresas, aos funcionários aduaneiros que 

trabalham no aeroporto ou DGA, representantes 

da MAHS e ADM, e outras partes interessadas 

pertinentes.  

CNFC/Alfândegas  O mais 

breve 

possível 

Concluída a 

sensibilização.  

Reunião entre CNFC e  MAHS e chegar a acordo 

sobre novos procedimentos para colecta e 

transporte prioritário de envios urgentes.  

CNFC O mais 

breve 

possível 

Mudanças específicas 

acordadas e 

implementadas.   

Reunião com a MCNET para avaliar a possibilidade 

de fazer alterações à JUE em relação a envios 

urgentes. 

Alfândegas  O mais 

breve 

possível 

Mudanças específicas 

e prazos acordados e 

apresentados ao 

CNFC.   

Estabelecer uma linha de base "tempo médio de 

despacho" para envios urgentes utilizando dados 

da JUE. 

CNFC/Alfândegas/

MCNET 

O mais 

breve 

possível 

Baseline Definido e 

apresentado ao 

CNFC.  
 

   

"Acções de Longo Prazo".  
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6.2 PRÓXIMOS PASSOS 

As informações deste relatório preliminar serão objecto de validação por partes interessadas, e 

um roteiro final acordado e aprovado pela CNFC, contendo metas específicas, responsabilidades 

e prazos. Isto irá servir como um guia para a execução, que será realizada por uma task force que 

deve reportar regularmente ao CNFC. Dada a proposta de desenvolvimento de um roteiro 

Incluir educação cívica acções que sensibilizam 

potenciais importadores e os destinatários dos 

envios sobre os direitos e impostos a pagar.  

Alfândegas Junho de 

2019 

Material produzido e 

integrados em 

programas de 

educação cívica em 

curso sobre 

tributação.   

Redesenhar a JUE para: 

- Criar um canal de "prioridade" para envios 

urgentes.  

- Permitir que empresas de envios urgentes 

insiram as informações do envio antes da 

chegada do avião.  

 

 

Permitir a introdução mais rápida dos resultados 

de exame físico, quando realizadas (ou seja, um 

clique quando não há problemas identificados).  

NTFC/MCNET Junho de 

2019 

Canal prioritário em 

funcionamento.  

 

As empresas capazes 

de inserir 

informações 

directamente.  

 

Redução do tempo de 

exame.  

Discutir o alargamento das horas de 

funcionamento do armazém para verificação e 

análise.  

Alfândegas Junho de 

2019 

A discussão realizada 

e os resultados 

apresentados ao 

CNFC com 

propostas de 

acompanhamento, se 

necessário.  

Melhorar o sistema de gestão de risco e mudar 

para menos de 100% de exames físicos.  
Direitos/MCNET Dez 2019 Exames físicos menos 

de 100%, com base 

em princípios de 

gestão de risco  

Elaborar projecto de decreto ministerial que 

estabelece o tratamento de envios urgentes que as 

empresas podem esperar, e quais os critérios 

estabelecidos para que elas se qualifiquem (isto 

pode incluir condições para gerir um armazém 

afiançado).  

Alfândegas Dez 2019 Decreto redigido e 

apresentado ao 

CNFC.  

Facilitar uma discussão interna sobre a revisão do 

valor mínimo, e fazer as alterações necessárias à 

legislação, se necessário. 

Alfândegas  Dez 2019 A discussão realizada 

e o resultado 

reportado ao CNFC.  
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estratégico de longo prazo para o trabalho da CNFC, recomenda-se que as actividades incluídas 

no roteiro de envios urgentes sejam integradas em uma data futura em um pacote mais amplo de 

reformas supervisionado pela CNFC.  
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Anexo 1: Proposta de visita de estudo às Instalações de Alfândega e de Serviços de Entregas 

em Portugal  

À luz das propostas de introdução de melhores práticas de despacho e circulação de envios urgentes, 

relacionadas com a implementação da Provisão 7.8 do Acordo de Facilitação de Comércio da OMC, 

uma visita de estudo às instalações das alfândegas e de empresas de envios urgentes em Portugal é 

proposto.  

Contexto  

Portugal tem investido fortemente em reformar e actualizar os seus procedimentos aduaneiros, mas 

tem um sistema legislativo e contexto semelhante a Moçambique, fornecendo uma comparação útil. 

Uma visita anterior pelas alfândegas de Angola teve lugar e foi considerada bem-sucedida, com 

envolvimento de funcionários aduaneiros portugueses em Lisboa e Porto, e representantes da Fedex, 

uma grande empresa de courier.  

Durante as entrevistas para a elaboração deste relatório, uma proposta foi feita para facilitar a 

deslocação de funcionários aduaneiros moçambicanos, por representantes da Fedex, Rangel Logística. 

Embora uma visita por motivos de protocolo deva ser oficialmente organizada entre as duas 

autoridades Aduaneiras, Rangel ofereceu-se em apoiar a visita e garantir um rápido seguimento de um 

pedido de Moçambique.  

Objectivos 

O principal objectivo da visita seria o de apoiar a implementação da Provisão 7.8 do Acordo de Facilitação 

de Comércio da OMC sobre Envios Urgentes ,. Funcionários serão capazes de discutir questões-chave 

relacionadas a este tipo de envio, que ainda não é reconhecido nos termos da lei Moçambicana. Ser 

capaz de ver o funcionamento de sistemas em tempo real será particularmente perspicaz, dado que 

estes tipos de envios dependem fortemente no trabalho eficiente e integrado entre as empresas e os 

funcionários aduaneiros. Grande parte das possibilidades de melhoria identificadas no presente 

relatório refere-se a práticas de trabalho, em vez de tecnologias complexas ou alterações legislativas. 

Compreender, portanto, como funciona o relacionamento entre as autoridades aduaneiras e as 

empresas de envios urgentes, e como a aplicação prática das disposições aduaneiras resulta em 

despacho aduaneiro eficiente será importante.  

Uma série de outros objectivos também pode ser alcançadoa com essa visita. Moçambique está ainda 

longe de adequadamente implementar uma abordagem de gestão de risco para inspecções aduaneiras, e 

isso é bem demonstrado nas operações das empresas de serviços de envios urgentes em Lisboa e 

Porto. Outra área de interesse que poderia ser explorada é o papel dos Operadores Económicos 

Autorizados, e como as próprias empresas de envios urgentes, tendo recebido este título, são 

responsáveis por grande parte do trabalho de verificação. Outros aspectos de interesse poderiam ser 

a utilização de armazéns aduaneiros (em uso em ambos os aeroportos). Os funcionários Moçambicanos 

também poderiam explorar o acesso à informação e as disposições que o Estado Português faz para 

garantir que os comerciantes têm informações precisas sobre o comércio.  

Aspectos práticos 

Propõe-se que uma equipe de 3-4 funcionários aduaneiros-chave de Moçambique (inclusive da 

Direcção de Normas e Procedimentos Aduaneiros e o chefe das Alfândegas do Aeroporto de Maputo) 

passem 3-4 dias em Portugal, visitando o Ministério das Finanças (Autoridade Fiscal e Aduaneira), 

aeroporto de Lisboa e o aeroporto do Porto.  
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O calendário da visita será determinado em discussão com as autoridades portuguesas e Rangel.   

A visita será coordenada por Rangel com o apoio de um consultor da SPEED no terreno.  

 

Custos  

Estima-se que o custo será de USD 10.720, com base nas estimativas abaixo.  

 

  

Custo 
unitário  Quantidade Total  

Voos MPM-LIS-MPM 1 500 4 6 000 

Per Diem  4 pessoas, 5 dias 100 20 2 000 

Alojamento  
4 pessoas, 4 
noites  150 16 2400 

Transportes 
terrestres  

Estação de LIS-
POR-LIS 40 8 320 

          

TOTAL        10720 

 

 

 


