
Compreender o Acordo de 
facilitação do comércio e suas 
Implicações  
Oficina nacional – 2, 3 e 4 de Fevereiro de 2015, Praia, Cabo 
Verde 
“Aplicação do acordo de facilitação do comércio (TFA) da 
OMC” 



Processo internacional de transações 
comerciais 
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• Encomendas de bens 
• Aconselhar na entrega 
• Pedido de pagamento 

 

• Estabelecer contrato de 
transporte   

• Coletar, transportar e 
entregar bens 

• Fornecer guias, 
entradas de mercadorias 
relatórios sobre a 
situação 

• Obter licenças, etc 
• Fornecer declarações 

aduaneiras 
• Fornecer declarações de carga 
• Aplicar procedimentos de 

segurança de comércio 
• Mercadorias liberadas para a 

exportação / importação 

• Fornecer uma notação 
de crédito 

• Fornecer seguro 
• Fornecer crédito 
• Executar pagamento 
• Demonstrações 

temáticas 

Procedimentos 
comerciais  

Procedimentos 
de transporte 

Procedimentos 
regulatórios 

Procedimentos 
financeiros 

Fonte: UNECE 



A definição ampla do TF engloba o escopo 
completo de transação comercial  
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No seu sentido mais amplo, a 
Facilitação do Comércio envolve 

todas as operações e todas as partes 
interessadas, do comprador ao 

vendedor 

Fonte: UNECE 
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• Estabelecer contrato de 
transporte   

• Coletar, transportar e 
entregar bens 

• Fornecer guias, 
entradas de mercadorias 
relatórios de status 

• Fornecer uma notação 
de crédito 

• Fornecer seguro 
• Fornecer crédito 
• Executar pagamento 
• Demonstrações 

temáticas 

Procedimentos 
financeiros  
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No entanto, o TFA incide sobre os 
procedimentos regulamentares 
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• Obter licenças, etc 
• Fornecer declarações 

aduaneiras 
• Fornecer declarações de carga 
• Aplicar procedimentos de 

segurança de comércio 
• Mercadorias liberadas para a 

exportação / importação 

Procedimentos 
financeiros 

O Acordo de Facilitação do Comércio 
da OMC aborda as atividades 
regulatórias, as práticas e as 

formalidades fronteiriças 



A transparência e a eficiência na cadeia de fornecimento de 
comércio internacional com o objetivo de reduzir o tempo e 
os custos de procedimentos transfronteiriços através de: 

• Simplificação,  
• Normalização,  
• Harmonização e  
• Modernização 

Uma função multi-agência continua 

Melhor alcançado através de uma colaboração entre o setor 
público e privado  
 

A facilitação do comércio é... 



As ineficiências nas fronteiras traduzem-se em custos 
diretos e indiretos que afetam a competitividade das 
empresas... 
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Custos 
diretos 

Tempo e recursos investidos na gestão de atividades administrativas de exportação 
•  Coletar, produzir, transmitir e processar informações e documentos necessários 

Custos 
indireto

s 

Custos operacionais aumentados 
•  Os atrasos traduzem-se em custos adicionais de transporte, seguro ou armazenamento 

Aumento das necessidades de capital de giro 
•  Os estoques imobilizados são transportados pelo exportador (exceto para as vendas EXW) 

Deterioração de produtos 
•  Os atrasos podem conduzir à degradação de produtos e torná-los impróprios para venda 

Oportunidades de negócios perdidas 
•  Direto: participar num comércio regional pontual 
•  Indireto: estoque imobilizado poderia ter sido vendido a um cliente local 



... E sua capacidade de se integrar na 
cadeia global de valor 
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A economia é caracterizada 
por cadeias de valor globais 

O custo e a eficácia da passagem de 
fronteiras afetam as empresas 

Os processos de produção são cada 
vez mais fragmentados  
•  Por exemplo, boneca Barbie é 

produzida em cinco países 
diferentes (Japão, Alemanha, 
Coreia, EUA e China) 

30% do comércio mundial é realizado 
entre subsidiárias de empresas 
multinacionais 

30% a 60% das exportações do G20 
são produtos intermediários 

As empresas devem importar e 
exportar de forma eficiente e com um 
custo mínimo para poder integrar 
com sucesso na cadeia global de 
valor 
 
Cada dia salvo no processo de 
embarque traduz-se numa redução 
de custos ad-valorem de 0,8%1 

 
Os números dos negócios são um 
critério-chave de decisão para as 
empresas multinacionais  no 
estrangeiro 
•  Por exemplo, unidade de mistura de 

fertilizantes na África Ocidental 1.  Para produtos fabricados 
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O custo necessário para os negócios varia 
significativamente dependendo do estado de 
desenvolvimento dos países 

Custo de exportação para os PMD 
 é 30% maior do que a média 

mundial...  
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Tempo como uma barreira comercial
  

Os atrasos reduzem os fluxos de comércio de forma mais 
significativa do que as tarifas comerciais 

• Cada dia salvo no tempo do transporte corresponde a 0,8 % 
ad-valorem1  

• A redução das barreiras da cadeia de fornecimento pode 
aumentar o PIB mundial mais de seis vezes do que a 
remoção de todas as tarifas2 

Os produtos sensíveis ao tempo são ainda mais afetados 
pelos atrasos  
•  Perecíveis, a tempo 

Impactos negativos reforçados por falta de previsibilidade no 
tempo de desembaraço 

1.  Para produtos fabricados 
2.  Fonte: Enabling Trade, Valuing Growth Opportunities, WEF, Bain, WB 

(2013) 



 11  

 19  

 19  

 22  

 23  

 33  

OECD 

SIDC 

Cabo Verde 

World 

Developing 

LDCs 

11 

O tempo necessário para os negócios varia 
significativamente dependendo do estado de 
desenvolvimento dos países 

Tempo de exportação dos PMD 
 é 50% maior do que a média dos 

PMD...  
...e 50% superior à média de 

importação 

Fonte: Doing Business 2014 

Dias para exportar Dias para importar 
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E, dependendo das regiões 

Tempo para exportar em toda a 
região 
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Facilitação do Comércio e 
Competitividade  

O tempo de desalfandegamento é um determinante principal 
do investimento estrangeiro, do estado das exportações e 
da produtividade 
 
Para a integração em cadeias globais de valor eficientes, a 
importação é tão importante como a exportação 
 
Práticas aduaneiras ineficientes e procedimentos complexos 
reduzem significativamente a capacidade de integrar com 
sucesso cadeias de valor globais. 
 
Os custos de comércio são um ingrediente crucial para a 
competitividade e o investimento direto estrangeiro 
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O TFA permite de reduzir os custos das 
transações internacionais  
Os TTC dependem dos bens, do 
comerciante e do país 
•  Os TTC diretos representam 2-15% 

do valor dos bens  
•  Os TTC indiretos (atrasos, 

corrupção, etc.) representam 
1-24% 

 
 
As medidas de facilitação do 
comércio na fronteira têm um 
potencial elevado de redução de 
custos  
•  De 13% a 15%, dependendo do 

nível de renda dos países 
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Redução global de custos de 
comércio potencial por grupo 
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O que querem as empresas para melhorar a 
competitividade de suas exportações? 
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Nas fronteiras Por trás das fronteiras 

Infra-estrutura adequada para 
apoiar o comércio e o transporte 
de bens com rapidez e segurança 
•  Portos, estradas, caminhos-de-

ferro, instalações de 
armazenamento 

Prestadores de serviços que 
podem conectar o comprador e o 
vendedor de maneira eficiente 

Meios para permitir que os bens 
sigam prontamente até o seu 
destino final  
•  Sem itinerários mais longos, sem 

descompactação, sem atrasos 
 

Regras e procedimentos transparentes, acessíveis e 
previsíveis  
•  As empresas devem saber o que esperam  

Formulários padronizados, montados num "grupo único de 
documentos" 
•  Compatível com os documentos comerciais e contratos de 

transporte, de preferência em formato eletrónico 

Um ponto de acesso único para todas as agências 
reguladoras de fronteira e os serviços públicos 
•  Para reduzir a duplicação de esforços 

Formalidades e procedimentos simples, eficientes e 
uniformes 

Um sistema baseado na justiça e recompensapara o 
cumprimento 

 
Beneficiar da possibilidade de fazer parte do processo de 

elaboração de políticas 



O Acordo de Facilitação do Comércio respeita as 
exigências comerciais 
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O que querem os 
comerciantes? 

O que oferece o TFA? 

Art. 1 – Informações relacionadas com o comércio 
facilmente acessíveis 
Art. 3 – Emissão de decisões prévias 

Regras e procedimentos 
transparentes, acessíveis e 
previsíveis  

Art. 8 – Coordenação da agência fronteiriça 
Art. 10.2 – Aceitação de cópias 
Art. 10.4 – Criação de um "balcão único" 

Um ponto de acesso único 
para todos os serviços e 
órgãos públicos 

Formulários padronizados Art. 10 – Uso de padrões internacionais, a fim de promover 
as exigências de documentação e de dados uniformes. 

Formalidades simples, 
eficientes e uniformes  

Art. 10.7 – Procedimentos fronteiriços e documentação 
comuns 
Art. 10.1 – Revisão periódica e simplificação das 
formalidades 
Art. 7.4 – Gestão de riscos 
Art. 7.6 – Publicação de tempos de liberação 

Fazer parte do processo de 
formulação de políticas 

Art. 2 – Oportunidade para comentar regulamentos antes 
da entrada em vigor e da consulta pública-privada 
regulares 
Art. 13 – Estabelecimento do Comité nacional de facilitação 
do comércio 

Sistema justo e gratificante 
Art. 4 – Processos de recurso ou revisão 
Art. 7.7 – Operadores autorizados 
Art. 6 – Disciplinas e taxas e encargos  



O Acordo de Facilitação do 
Comércio (TFA) 
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Facilitação do comércio na OMC 
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Não há definição universalmente aceita 
•  Nem mesmo no Acordo de Facilitação do Comércio 

No entanto, a OMC define Facilitação do Comércio como:  
•  "A simplificação e harmonização das actividades, práticas e formalidades 

envolvidas na recolha, apresentação, comunicação e processamento de 
dados necessários para a circulação de mercadorias no contexto de comércio 
internacional" 

A facilitação do comércio não é um novo conceito  
•  Já foi incluído no GATT (1948-1994):  Artigos V, XIII e X 

Durante a Conferência Ministerial de Singapura, alguns membros 
desejaram que a Facilitação do Comércio seja um Acordo de suporte 
autónomo 
•  Antes da Rodada do Uruguai, onde alguns artigos do GATT foram tornados 

em acordos autónomos (por exemplo, SPS, salvaguarda) 

A Facilitação do Comércio, como parte das "questões de Singapura" 
tornou-se mais visível 
 



Calendário das negociações da 
Facilitação do Comércio 
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1ra 
Conferência 
Ministerial 
da OMC 

1996 

Questões 
de 

Singapura 

2001 2003 2004 2013 

Pacote de 
Julho 

TFA da 
declaração 

de Bali 



Mandato de Facilitação do Comércio da 
OMC 
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O anexo D da decisão do Conselho Geral de 1 de Agosto de 2004 
(Quadro de Julho) estabelece as modalidades de negociação: 

Clarificar e melhorar os artigos V, VIII e X do GATT: 
–  Objetivo: reduzir os custos de transação do comércio 

Tratamento especial e diferenciado, assistência técnica e apoio 
para o reforço de capacidades nos países em desenvolvimento e 
menos desenvolvidos:  
–  Objetivo: ajudar os países em desenvolvimento e menos 

desenvolvidos a desenvolver e implementar melhores práticas de 
facilitação do comércio 

Reforçar a cooperação aduaneira: 
–  Objetivo melhor comunicação entre as autoridades aduaneiras dos 

Membros 



Perspetivas da Decisão Ministerial Bali 

... 

Negociações sobre a facilitação 
do comércio concluídas 

Texto do TFA acordado 

Comissão preparatória 
estabelecida para: 

• Depuração legal do TFA 
• Aprovação do Protocolo de 

Alteração 
• Abertura do Protocolo de 

Aceitação 
 



Estrutura do Acordo de Facilitação do Comércio 
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Secção I - Disposições substantivas 

Artigos do TFA Alcance Artigos do 
GATT 

Artigos 1 a 5 Transparência Artigo X 

Artigos 6 a 10 Taxas e formalidades Artigo VIII 

Artigo 11 Trânsito Artigo V 

Artigo 12 Cooperação aduaneira n.a. 

Secção II - Tratamento especial e diferenciado 

Secção III - Regime institucional e disposições finais 

Preâmbulo 



Revisão dos artigos 1 a 10 
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1 - Publicação e disponibilidade da informação 
2 - Publicação e consulta prévias 
3 - Resoluções antecipadas 
4 - Procedimentos de recurso ou de revisão 
5 - Outras medidas para melhorar a imparcialidade, não-discriminação 
e transparência 

Transparência  
Artigos 

(1-5) 

6 - Disciplinas sobre as taxas e os encargos impostos ou relacionados 
com as importações e exportações 
7 - Liberação e desembaraço de bens 
8 - Agência de cooperação transfronteiriça  
9 - Circulação de bens sob controlo aduaneiro, destinados à 
exportação 
10 - Formalidades ligadas à importação, à exportação e ao trânsito 

Taxas e 
formalidades 

(6-10) 



Revisão do TFA e de outros artigos 
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Artigo 11 Liberdade de trânsito 

Artigo 12 Cooperação aduaneira 

Secção II - Tratamento especial e diferenciado 
•  Sessão de oficina dedicada (Sessão 3) 

Secção III: Arranjos institucionais e disposição final 
• Artigo 23.1: Comité de facilitação do comércio 
• Artigo 23.2: Comité nacional de facilitação do 
comércio 

• Sessão de oficina dedicada (Sessão 6) 



Relação com o GATT e outros acordos 
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Os artigos V, VIII e X do GATT de 1994 permanecem em vigor 
•  Na medida em que não foram alterados 
 
O TFA não pode reduzir as obrigações contidas no GATT de 1994 
•  Incluindo os artigos V, VIII e X 

Em caso de conflito com o GATT de 1994, prevalecerão as 
disposições do TFA 
•  Nota interpretativa geral do anexo 1A 
 
O TFA não pode reduzir os direitos e as obrigações decorrentes 
dos acordos SPS e TBT 



Obrigatório 
•  Art. 11.8 Os membros não devem aplicar regulamentos técnicos e 

procedimentos de avaliação da conformidade... aos bens em trânsito 

Diligências necessárias 
•  Art.1.2.3 Os membros são encorajados disponibilizar mais informações 

relacionadas com o comércio… 

Combinação 
•  Art.1.3 Cada membro deverá, conforme aos seus recursos 

disponíveis, estabelecer ou manter um ou mais pontos de 
informação…. 

Natureza e âmbito das obrigações 

O conteúdo do TFA prevê diferentes níveis de obrigações 



A Convenção de Viena fornece três etapas 
• Adoção do texto (artigo 9) 
• Autenticação do texto (artigo 10) 
• Expressão de consentimento em ficar vinculado pelo texto 

do tratado (Art. 11-15) 

O acordo de Marraquexe não trata dos novos acordos, 
trata apenas de alterações dos acordos existentes 

Qualquer novo acordo tem que ser incorporado no Acordo 
da OMC através de alteração ou  
•  (i) através da alteração do anexo 1, 2 ou 3 ou  
•  (ii) através da consulta direta do artigo II:2 do Acordo da 

OMC 

Integração do TFA na lei da OMC (1/2) 



Integração do TFA na lei da OMC (2/2) 

Adoção do 
texto 

Etapas de 
Viena 

Processo específico ao TFA 
Conforme ao Art. 10.3 do acordo de 

Marraquexe 
•  A Decisão Ministerial Bali chegou 

a um texto de consenso 
(acordado) 

Autenticação do 
texto 

•  Depuração legal 

•  Aprovação do Protocolo de 
Alteração 

E estado 

Dez. 13 

Jul. 14 

Nov. 14 

Expressão de 
consentimento 

•  Ratificação nacional e 
comunicação da aceitação  

•  Entrada em vigor após aceitação 
por 2/3 dos Membros 



Obrigado pela sua atenção 
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