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NOTA

A Direcção Geral das Alfândegas vem pela presente agradecer as Instituições públicas e
privadas, Operadores comerciais, Agências marítimas e aéreas, Despachantes oficiais, Caixeiros

Despachantes e todos os intervenientes no comércio externo, pela colaboração estabelecida entre
os mesmos e esta Direcção em 2013 e fazer votos que a mesma seja reforçada em 2014.
O Ano 2014 será para as Alfândegas o ano de optimização do Sistema SIDONIA World e da
implementação do Guichet Único de Comercio Externo (GUCE), o que permitirá interconectar as
diversas instituições intervenientes no comercio externo, e assim proporcionar mais segurança,
celeridade, credibilidade e transparência nas nossas actuações, visando facilitar o comércio
internacional e incentivar o desenvolvimento económico do País.
Pretende-se com GUCE oferecer ao operador comercial, a possibilidade de realizar todos os
trâmites tendentes ao desalfandegamento de mercadorias num só espaço, incluindo os

pagamentos devidos as outras Instituições (ENAPORT, Polícia Fiscal, CIAT, ou Inspecção
Veterinária, ou Direcção do Transporte etc.).
Enquanto administração fiscal, uma forte colaboração será estabelecida com a Direcção dos
Impostos de maneira a facilitar a gestão do NIF, das Declarações de dívidas e garantir a
arrecadação de receitas, na base de legalidade, equidade e justiça tributária, assegurando a

melhoria de prestação do serviço ao utente, melhoria do nível de arrecadação de receitas para o
erário publico no respeito dos direitos e garantias dos operadores comercias.
Nesta perspectiva, as relações institucionais deverão ser reforçadas no sentido de se imprimir
uma visão de parceria pública privada, pelo que desde de já contamos com a Vossa

imprescindível colaboração. Estamos sempre disponíveis a colaborar para o desenvolvimento das
actividades ligadas ao comércio externo, e convidamos a Vossa Excelência a utilizar e contribuir
com algumas informações para o site das Alfandegas www.alfandegas.st, transformando-o num
instrumento útil de informação e ligação.

Aproveitamos para desejar a Vossa Excelência e seus colaborados um excelente ano 2014 e que
consiga ao nível profissional atingir os objectivos preconizados para sua Instituição.
Com os melhores cumprimentos

A Directora Geral
Ilza Amado Vaz
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