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O programa Alfândega apoia a interconexão das alfândegas em toda a Europa, tanto do ponto de vista eletrónico
como no terreno. Reforça a integridade do Mercado Único, onde as mercadorias podem circular livremente e protege
os interesses financeiros e económicos da União Europeia e dos Estados-Membros. Angariação de mais de 20 mil
milhões de EUR, ou seja, 15 % do orçamento da UE, através de direitos aduaneiros.

950 MILHÕES DE EUR PARA INTERCONECTAR AS
AUTORIDADES ADUANEIRAS DA UE E SERVIR MELHOR
AS EMPRESAS E OS CIDADÃOS
Menos de 0,1 % da verba total para 2021-2027

Eis como vamos continuar a desenvolver o nosso trabalho no sentido de melhorar a cooperação aduaneira
na UE:

MELHORIA DA COOPERAÇÃO NO
TERRENO

PROTEÇÃO DA UE E DOS SEUS
CIDADÃOS

Maior apoio às autoridades aduaneiras graças ao reforço da cooperação e da formação.

Melhor gestão dos riscos a fim de
proteger os interesses financeiros
da UE e de reagir às ameaças
para a segurança e à criminalidade transfronteiras.

UMA UNIÃO ADUANEIRA MODERNA E INOVADORA PARA FACILITAR O COMÉRCIO

Melhoria das capacidades das administrações aduaneiras para fazer
face ao aumento das trocas comerciais e económicas e à evolução
dos modelos de trabalho (comércio
eletrónico, cadeia de blocos, etc.).
•

Existem atualmente mais de 40
sistemas informáticos europeus usados pelas empresas
e as administrações aduaneiras nacionais (2140 estâncias
aduaneiras).

•

Estamos a introduzir a nova
geração de sistemas de gestão
de riscos.

•

O aumento das trocas comerciais
depende de um desalfandegamento rápido das mercadorias
associado à manutenção de
controlos adequados. Em 2017,
as autoridades aduaneiras da UE
trataram 331 milhões de declarações, ou seja, 10 por segundo.

•

•

•

Lançamento dos trabalhos das
equipas de peritos em toda a
UE (fronteiras terrestres, laboratórios, por exemplo).
Cursos de formação para
modernizar a união aduaneira:
formação de 828 000 funcionários aduaneiros desde 2014.

•

Contribuição para o orçamento
da UE através da cobrança de
direitos aduaneiros (20,3 mil
milhões de EUR em 2017 –
15,8 % do orçamento da UE).

•

Intensificação do intercâmbio
de informações e de dados entre as autoridades aduaneiras
nacionais, a fim de detetar e
prevenir os fluxos de mercadorias ilegais de forma mais
eficaz.

•

Controlos aduaneiros ainda
mais precisos. Mais de 2,7 milhões de munições e 188 000
explosivos foram apreendidos
na UE em 2017.

Maior desenvolvimento das
normas comuns em matéria
de competências para os funcionários aduaneiros.

