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A CONFERENCIA DOS CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNOS, 

CONSIDERANDO os artigos 7.°, 8.° e 9.° do Tratado da CEDEAO revisto, conforme 
alterado, que institui a Conferencia de Chefes de Estado e de Governo e define a sua 
composicao e funcbes; 

TENDO EM CONTA os artigos 35.°, 36.° e 37.° do referido Tratado relativos a 
liberalizacao do comercio, aos direitos aduaneiros e a criacao de uma Tarifa Externa 
Comum (TEC) na Comunidade, corn vista a implementacao da Uniao Aduaneira da 
Comunidade; 

TENDO EM CONTA o Ato Adicional A/SA.2/12/17 que adopta o Codigo Aduaneiro da 
CEDEAO, em particular os Artigos 33°, 34 °, 35 °, 63 °, 64 °, 65 0; 

TENDO EM CONTA o Ato Adicional A/SA.3/02/13 que adopta a estrategia da CEDEAO 
para a luta contra o terrorismo e o piano de execucao corn vista a coordenar e a unir os 
esforcos de modo a combater o financiamento do terrorismo na regiao da CEDEAO; 

TENDO EM CONTA a Declaracao Politica sobre a Prevencao e o abuso de drogas, o 
trafico ilicito de drogas e o crime organizado na Africa Ocidental, de 19 de Dezembro 
de 2008; 

TENDO EM CONTA o Protocolo A /P3/12/01 relativo a luta contra a corrupcao, de 21 
de Dezembro de 2001; 

TENDO EM CONTA 	o Ato Adicional A/SA.1 01/10, relativo a proteccao de dados 
pessoais na espaco da CEDEAO de 16 de Fevereiro de 2010; 

TENDO EM CONTA a Decisao A/DEC.17/ 01/06 de 12 de Janeiro de 2006, que adota 
a Tarifa Externa Comum (TEC) da CEDEAO e os subsequentes textos modificativos; 

TENDO EM CONTA o Ato Adicional A/SA.1/07/13 relativo a criacao e a implementacao 
de postos de controlo justapostos nas fronteiras dos Estados-membros da CEDEAO de 
18 de Julho de 2013; 

REAFIRMANDO o seu firme compromisso de alcancar a Uniao Aduaneira entre os 
Estados membros da CEDEAO, corn vista a uma integracao economica sem entraves; 

CONSCIENTES de que a liberalizacao do comercio intracomunitario poderia incentivar 
o trafico ilicito; 

CONSIDERANDO 	que 	as 	infraceies 	a 	legislacao 	aduaneira 	sao 	prejudiciais 	a 

seguranca dos Estados-mernbros e aos seus interesses econdmicos, 	comerciais, 

fiscais, sociais, culturais e de sande pOblica; 
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CONSIDERANDO que o trafico ilicito de estupefacientes, substancias psicotropicas, 
produtos falsificados, mercadorias perigosas de todos os tipos constituem uma sena 
ameapa a sande publica, a moral, a seguranpa e a sociedade; 

CONSCIENTES da ameapa que 	represents a criminalidade organizada transnacional 
e grupos terroristas corn 	recursos significativos e a 	necessidade de combate-los 
efetivamente; 

DETERMINADAS 	a 	combater corn 	eficacia 	o 	branqueamento 	de 	capitais 	e 	o 
financiamento do terrorismo corn base na cooperapao e na partilha de informagbes corn 
as Unidades de Informapao Financeira (UIF) ; 

CONSIDERANDO que as administrapOes aduaneiras sao responsaveis, no territ6rio 
aduaneiro da Comunidade e, em especial, nos seus pontos de entrada e saida, pela 
prevenpao, 	investigapao 	e 	perseguipao 	das 	infraccOes, 	nao 	so 	das 	normas 
comunitarias internacionais mas tambem, das legislagbes nacionais; 

CONSIDERANDO que devem ser promovidas formas especiais de cooperapao que 
envolvam agaes transfronteiripas com vista a prevencao, investigapao e sanpao de 
certas infrapOes, tanto a legislagao nacional dos Estados-membros como a legislapao 
aduaneira comunitaria e, que tais accOes devem ser sempre conduzidas de acordo 
corn os principios da legalidade, subsidiariedade e proporcionalidade; 

CONVENCIDOS da necessidade de fortalecer a cooperapao entre as administragbes 
aduaneiras, 	estabelecendo 	procedimentos 	que 	permitirao 	as 	administrapbes 
aduaneiras agir em conjunto e trocar dados relacionados ao trafico ilicito; 

DESEJOSOS em aplicar os mais elevados padrbes internacionais de cooperapao na 
investigapao e sancao de infraccOes aduaneiras, e violapOes de controles cambiais e 
relapbes financeiras externas, corn vista a um melhor controlo do comercio normal e, 
para o efeito, estabelecer urn instrumento de alto nivel para a cooperapao regional 
entre as administrapoes dos Estados-membros; 

TENDO EM CONTA as convenpOes internacionais que preveem proibipbes, restrigoes 
e medidas especiais de controle sobre certas mercadorias; 

TENDO EM CONTA a Convenpao das Napoes Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional, adotada ern Nova York em 15 de novembro de 2000, e a Conferencia 
de Assinatura de Alto Nivel da Convenpao realizada em Palermo de 12 a 15 de 
Dezembro de 2000, que define a estrutura da assistencia mutua em nivel internacional 
para prevenir e combater o crime organizado transnacional; 

TENDO EM CONTA o Protocolo de 21 de Outubro de 2001 relativo a luta contra a 
corruppao na Comunidade Econ6mica dos Estados da Africa Ocidental; 
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CONSIDERANDO a Declaracao Universal dos Direitos Humanos de 1948 das NacOes 
Unidas, 

TENDO EM CONTA a Convencao Internacional sobre Assistencia MOtua 

Administrativa para a prevencao, investigacao e punicao de Infraccbes Aduaneiras 

(Nairobi, 9 de Junho de 1977) e a Convencao Internacional sobre Assistencia MUtua 

Administrativa em materia Aduaneira, conhecida como a Convencao de Joanesburgo, 

adotada em 27 de Junho de 2003 sob os auspicios da Organizagao Mundial das 

Alfandegas (OMA); 

CONSIDERANDO a resolugao do Conselho de Cooperagao Aduaneira sobre a importancia da 
informagao na luta contra a fraude aduaneira; 

TENDO EM CONTA o Acordo sobre a Facilitagao do Comercio da Organizagao Mundial do 
Comercio; 

TENDO EM CONTA a Convengao sobre o Comercio Internacional das especies de fauna e 
flora selvagens ameagadas de extingao, assinada em Washington, no dia 3 de Margo de 1973 
e seus textos modificativos; 

RECORDANDO as Recomendacoes do Grupo de Accao Financeira Internacional 

(GAFI) sobre o combate ao branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo 

e a proliferacao de armas de destruicao massiva; 

CONSIDERANDO o Quadro das Normas SAFE da Organizagao Mundial das Alfandegas que 
visa reforgar a seguranga e a facilitagao do comercio internacional, ao qual a cooperagao entre 
alfandegas constitui urn dos pilares; 

RECORDANDO a Recomendagao do Conselho de cooperagao aduaneira relativa ao Protocolo 
sobre a fabricagao e o trafico ilicitos de armas de forgo, dos seus documentos, elementos e 
munigoes, parte da Convengao das Nagoes Unidas relative a criminalidade transnacional 
organizada (29 de Junho de 2002) 

RECORDANDO a Recomendagao do Conselho de cooperagao aduaneira relativa a 
necessidade de alargar e de ifeforgar o papel das administragoes aduaneiras vissando reprimir 
o branqueamento de capitais e recuperar o produto de delitos (25 de Junho de 2005) 

RECORDANDO a Resoluck) de Punta Cana da Organizagao Mundial das Alfandegas, 
relativa ao papel das Alfandegas no ambito da seguranga (Punta Cana, Dezembro de 2015) 

APOS a aprovagao da reuniao dos Ministros das Financas da CEDEAO realizada em 

o .. 2018; 

TENDO EM CONTA a kesolucao 	 datada de ... pela qual o Parlamento da 

Comunidade deu parecer fivoravel; 	
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SOB A RECOMENDACAO da 81° Sessao do Conselho de Ministros de .... de ... .2018 

DECIDE 

CAPITULO I:TERMOS E EXPRESSOES DO ATO ADICIONAL 

ARTIGO 1°: DEFINIcOES 

No presente Ato Adicional, a menos que o contexto exija de outra forma, os seguintes 
termos e expressOes devem ser entendidos da seguinte forma: 

1. "Administragao competente" qualquer administracao aduaneira nacional ou 

outra autoridade nacional designada para assistir a administracao aduaneira. 

2. "Administragoes aduaneiras / administragoes aduaneiras", os servicos 
responsaveis pela aplicacao da regulamentagao aduaneira, que tambem sao 
responsaveis pela aplicacao de outras leis e regulamentos relativos a 
importacao, exportacao, transporte ou armazenamento de mercadorias; 

3. "Administragao requerente": administracao aduaneira que solicita uma 
assistencia; 

4. "Administragao requerida": administracao aduaneira para a qual a assistencia 

é solicitada; 

5. "Assistencia mutua administrativa " : medidas tomadas por uma 
administracao aduaneira ou em colaboracao comm a mesma corn vista a uma 
correcta aplicacao da legislacac aduaneira e a prevencao, investigacao e 
sancao de infraccbes; 

6. "Autoridades aduaneiras": administracbes aduaneiras dos Estados-membros 

ou a Comunidade responsavel pela aplicacao da legislacao aduaneira, bem 
como qualquer outra autoridade habilitada ao abrigo do direito nacional a aplicar 
determinadas disposicoes aduaneiras; 

7. "Cadeia logistica internacional" : conjunto de processos reativos aos 
movimentos transfronteirico de mercadorias desde o local de origem ate ao 

destino final; 

8. "Bens de dupla utilizacao": produtos, incluindo logicieis e tecnologia (incluindo 
a transmissao de logicieis ou tecnologia, por via electronica, por fax ou por 

telefone para urn destino ou situado fora da Comunidade) que pode ter o use 
civil ou militar " 

9. "Unidade de Informagao Financeira": Unidade Nacional de Processamento de 
Informacbes Financeiras o a Agencia Nacional encarregada de luta contra o 
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branqueamento de capitals e o financiamento do terrorismo nos Estados-
membros da CEDEAO. 

10."Comite de Gestao": comite responsavel pela administracao deste Ato 
Adicional e cujas atribuicoes e funcionamento sao definidas no Artigo 45; 

11 "Comissao" Comissao da Comunidade Econornica dos Estados da Africa 
Ocidental (CEDEAO) estabelecida pelo Artigo 17 do Tratado da CEDEAO 
revisto, emendado pelo Protocolo Adicional A/SP1/06/06 de 14 de Junho de 
2006; 

12."Comunidade" : Comunidade Econ6mica dos Estados da Africa Ocidental 
(CEDEAO) cuja criagao foi reafirmada pelo Artigo 2 do Tratado da CEDEAO; 

13."Conselho": Conselho de Ministros estabelecido pelo Artigo 10 do Tratado da 
Comunidade Econornica dos Estados da Africa Ocidental (CEDEAO); 

14."Contrabando", infragao aduaneira que consiste em passar por quaisquer 
meios de forma clandestina as mercadorias, substraindo-as do controlo 
aduaneiro; 

15."Cooperagao transfronteirica" : cooperacao entre as administragoes 
aduaneiras dos Estados-membros para alem das respectivas fronteiras; 

16."Divida aduaneira", obrigacao imposta a uma pessoa singular ou colectiva de 
pagar o montante dos direitos de importagao e de exportacao, impostos e outros 
encargos que se aplicam a mercadorias especificadas em conformidade corn a 
legislacao em vigor; 

17."Dados pessoais" significa qualquer informacao relativa a uma pessoa singular 
identificada ou identificavel; Uma pessoa identificavel é aquela que pode ser 
identificada, direta ou indiretamente, em particular por referencia a urn nOmero 
de identificacao ou a urn ou mais elementos especificos especificos da sua 
identidade fisica, fisiologica, psicologica, econornica, cultural ou social; 

18."Direitos e taxas na Importagao ou na Exportacao" significa os direitos 
aduaneiros e todos os outros direitos, impostos e taxas ou outros encargos 
cobrados na importacao ou expL-rtacao de bens, com excecao das taxas e 
encargos cujo valor é limitado ao custo aproximado. de servicos prestados, ou 
que sao recolhidos pela Alfandega em nome de uma autoridade nacional; 

19."Inquerito administrativo" significa todos os controlos, inspeccOes e accOes 
empreendidos pelos funcionarios das administracOes aduaneiras no 
desempenho das suas funcOes, corn vista a assegurar a correcta aplicacao da 
regulamentacao aduaneira e, se for caso disso, a determinar irregularidades nas 
operagoes que aparentemente ser contraria a isto, corn excecao das acOes 
realizadas a pedido ou sob o controle direto de uma autoridade judicial; 
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20."Estado-membro ou Estados-membros": Estado-membro ou Estados-

membros partes no Tratado da Comunidade Economica dos Estados da Africa 
Ocidental (CEDEAO); 

21."Funcionario" significa qualquer funcionario aduaneiro ou de outro servico 
pOblico designado pela administragao aduaneira; 

22."Funcionario da Comissao", qualquer funcionario da Comissao da 

Comunidade Econornica dos Estados da Africa Ocidental (CEDEAO) ou 
qualquer outra pessoa designada pela Comissao para efeitos do presente Ato 
Adicional; 

23."Fraude Comercial": qualquer infracao das leis ou regulamentos em que as 
administracoes aduaneiras sao responsaveis, cometidas com vista a: 

iludir ou tentar evitar o pagamento de direitos, taxas ou impostos 

aplicaveis as mercadorias: 

E ou; 

evitar ou tentar evitar proibicOes ou restrigOes sobre mercadorias; 

E au; 

Obter ou tentar obter indevidamente discontoss, subsidios ou outros 

pagamentos; 

E ou; 

obter ou tentar obter vantagens comerciais ilegais que prejudiquem os 
principios e praticas da concorrencia comercial leal; 

24."Fraude aduaneira" : todo o Ato pela qual uma pessoa engana ou tenta 

enganar as autoridades aduaneiras e, consequentemente ilude ou tenta iludir 

total ou parcialmente o pagamento de direitos e impostos sobre a importacao ou 
exportacao, a aplicacao de medidas de proibicao ou restricbes previstas pela 
legislacao aduaneira, obtem ova tenta obter qualquer vantagem infringindo 

estas disposicoes cometendo deste modo a infracao aduaneira.; 

25."Infragao conexa": qualquer infracao as leis e regulamentos cuja administracao 
aduaneira e considerada necessaria para sua prevencao e repressao. 

26."Infiltragao": consiste em funcionarios aduaneiros habilitados e nas condicbes 

previstas por este Ato Adicional e pela legislacao nacional, a supervisionar 
pessoas suspeitas de de infraccOes graves, disfarcando-se junto dessas 
pessoas, como um dos seus co-autores, cumplices ou interessada na fraude; 
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27."Informacao": qualquer dado processado ou nao, analisado ou nao, e qualquer 
documento, relatorio e outras comunicagOes sob qualquer forma, incluindo 
copias eletronicas e autenticadas e certificadas em conformidade; 

28."Infraccao Aduaneira": qualquer violagao ou tentativa de violagao da legislagao 
aduaneira; 

29."Gestao de riscos": deteccao sisternatica de riscos e a aplicagao de todas as 
medidas necessarias para limitar a exposicao aos riscos. Este termo abrange 
atividades como recolha de dados e de informagOes, analise e avaliacao de 
riscos, medidas de prescricao e execucao, bem como seguimento e avaliagao 
regulares do processo e seus resultados corn base em fontes e estrategias 
internacionais, comunitarias e nacionais; 

30."Linguas de Trabalho da Comunidades", as linguas referidas no n° 2 do 
artigo 87 do Tratado Revisto, nomeadamente ingles, frances e portugues; 

31."Legislagao aduaneira": conjunto de prescrisgbes legislativas e administrativas 
que as Administracdes aduaneiras dos Estados-membros responsaveis pela 
aplicacao, no que se refere a importacao, exportacao, transbordo, transit°, 
armazenamento e circulacao das mercadorias, incluindo as disposicbes 
legislativas e administrativas relativas as medidas de proibicao, de restricao e 
de controlo, bem como as medidas relativas a luta contra o branqueamento de 
capitais e o financiamento do terrorismo; 

32."Entrega Supervisionada" : metodo que consiste em permitir a passagem pelo 
territorio de urn ou mais Estados de mercadorias ilicitas ou suspeitas, de modo 
seguro e sob o controlo das autoridades competentes desses Estados, para 
investigar urn delito e identificar os envolvidos neste Ato. 

33."Pessoa": pessoa singular ou colectiva ou, nos casos em que tal seja previsto 
pela regulamentagao em vigor, uma associacao de pessoas reconhecida como 
tendo capacidade para praticar atos juridicos sem ter o estatuto legal da pessoa 
moral; 

34.«Regime aduaneiro comunitario»: conjunto de disposicOes comunitarias e 
nacionais adoptadas em aplicacao das regras comunitarias de importacao, 
exportagao, transit° e permanencia de mercadorias objecto de comercializacao 
entre Estados-membros e paises terceiros, e entre Estados-membros, no que 
diz respeito a mercadorias de origem nao comunitarios; 

35. "Regime aduaneiro nacional": disposigOes legislativas, regulamentares ou 
administrativas de urn Estado-membro, cuja aplicacao é total ou parcialmente 
da competencia da administracao aduaneira desse Estado; 
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36."Informacao" qualquer informacao processada e / ou analisada para fornecer 
detalhes de uma infracao aduaneira; 

37.«Risco»: a probabilidade de ocorrencia, em ligacao corn a entrada, saida, 

transit°, transferencia ou destino especifico de mercadorias que circulam entre 

o territorio aduaneiro da Comunidade e !Daises fora desses territorios ou corn a 
presenca de mercadorias nao comunitarias; um evento que resultaria em: 

a) seja de impedir a correcta aplicacao de medidas comunitarias ou nacionais, 

b) seja de prejudicar os interesses financeiros da Comunidade e dos seus 

Estados-membros, 

c) seja de representar uma ameaca para a seguranga e proteccao da 
Comunidade, para a sande publica, para o ambiente ou para os 
consumidores; 

38."Territorio aduaneiro da Comunidade": conjunto de territorios aduaneiros dos 

Estados-membros, 	tal 	como definidos 	no artigo 	3.° do 	Codigo Aduaneiro 

Comunitario; 

39. "Tratado": o Tratado Revisto da Comunidade Econbmica dos Estados da Africa 

Ocidental (CEDEAO) e as suas suosequentes amendas. 

40. "Transporte fisico transfronteirigo": este termo refere-se a qualquer entrada 
ou saida fisica de dinheiro ou instrumentos negociaveis ao portador de urn pais 
para outro. 0 	termo abrange os seguintes modos de transporte: (i) transporte 

fisico por uma pessoa singular, 	na sua bagagem, 	no veiculo; 	(ii) envio de 

numerario ou instrumentos negociaveis por portador em fretes ern contentores; 

e (iii) envio de dinheiro ou instrumentos negociaveis pelos correios, por meio de 
uma pessoa fisica ou juridica. 

41. "Viajante": 

a) qualquer 	pessoa 	que 	entre 	temporariamente 	no 	territorio 	aduaneiro 	da 

Comunidade em que nao o tenha como seu local de residencia habitual ("nao 

residente") ou que abandona esse territorio, e 

b) qualquer pessoa que abandona o territorio aduaneiro da Comunidade onde o 
tem como sua residencia habitual ("residente que deixa o territorio aduaneiro da 
Comunidade") 	ou 	que 	regressa 	ao 	territorio 	aduaneiro 	da 	Comunidade 

("residente que regressa ao territorio aduaneiro da Comunidade"). 
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CAPITULO II: 
AMBITO DE APLICAcA0 E DISPOSIOES GERAIS 

ARTIGO 2°: EXERCiCIO DE ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA 

Os Estados-membros devem apoiar entre si e cooperar através das suas 
administragoes aduaneiras, nas condigoes estabelecidas no presente Ato 
Adcional, de modo a uma conveniente aplicagao da regulamentagao aduaneira 
comunitaria e das legislagOes nacionais, para prevenir, investigar e combater as 
infracgoes aduaneiras bem como as infragoes similares, nomeadamente o 
branqueamento de capitais, o financiamento de terrorismo e a proliferagao das 
armas de destruigao massiva de modo a garantir a seguranga da cadeia 
internacional de abastecimento. 

2. Para atingir este objectivo, as administragOes aduaneiras dos Estados-
membros sao incentivadas a cooperar corn as Unidades de Informagao 
Financeira (UIF), a fim de reforgar e facilitar, sempre que necessario, a troca de 
informagbes, em especial as relativas ao transporte fisico transfronteirigo de 
dinheiro e outros meios de pagamento de acordo corn as disposigoes em vigor. 
As AdministragOes aduaneiras tambern sao incentivadas a cooperar corn as 
AdministragOes fiscais e contribuir assim corn a luta contra a fraude e a evasao 
fiscais. 

3. Qualquer actividade exercida por um Estado-membro ao abrigo do presente Ato 
Adicional deve obedecer as disposigees legislativas e administrativas que se 
aplica dentro dos limites das competencias e dos meios ao dispor das 
respectivas administragbes aduaneiras. 

4. Cada Estado-membro notificara a Comissao, as autoridades habilitadas pelas 
legislagoes nacionais e designadas por urn dos Estados-membros para efeitos 
de aplicagao das disposigOes do presente Ato Adicional. 

5. A Comissao comunicara essas informagbes, bem como quaisquer atualizagOes 
aos outros Estados-membros. 

6. 0 presente Ato Adicional abrange apenas a assistencia administrativa mCrtua 
entre os Estados-membros, prevista no n.° 1 do artigo 2.°, e nao prejudica a 
aplicagao da assistencia administrativa mutua noutros dominios. . 

7. Se a assistencia mt:rtua for prestada por outras autoridades ao Estado-membro 
requerente, a administragao requerente especificara os nomes dessas 
autoridades. 
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8. As disposieOes deste Ato Adicional nao conferem a qualquer pessoa o direito de 
obstruir a execueao de urn pedido de assistencia. 

ARTIGO 3°: SERVIc0 DE COORDENACAO CENTRAL 

1. Os Estados-membros designarao nas suas administraebes aduaneiras uma 
unidade central responsavel pela receeao de pedidos de assistencia mutua no 
ambito do presente Ato Adicional e pela coordenacao da assistencia mutua. 

Sem prejuizo do disposto no n.° 2, este servieo é igualmente responsavel pela 
cooperacao corn outran autoridades envolvidas numa medida de assistencia ao 
abrigo do presente Ato Adicional. 

2. Mesmo que os Estados disponham de poder discricionario na concessao de 
assistencia ou use de informaebes obtidas em virtude do Ato Adicional, é 
preferivel que a responsabilidade pela materia seja de exclusiva da 

administracao aduaneira central, neste caso, o servieo encarregado de 
informacao e de luta contra a fraude. 

3. Os servieos centrais de coordenacao designados pelos Estados-membros 
manterao os contAtos directos necessarios entre si. No entanto, quando a troca 
de informaebes diz respeito a categorias especificas de actividades e casos de 

4. urgencia, o contAto directo e imediato entre os outros servieos das autoridades 
aduaneiras dos Estados-membros pode ser o imico meio de prestar assistencia 
de forma eficaz. 

5. Se o processamento de urn pedido nao for, ou apenas em parte, da competencia 

da autoridade aduaneira, o servieo central de coordenacao enviara o pedido 
autoridade nacional competente e informara desse fAto a autoridade requerente. 

6. Se o pedido nao puder ser aceite por razOes juridicas ou factuais, o servieo de 
coordenagao deve remeter o pedido para a autoridade requerente juntamente 
corn a declaraeao de motivos do impedimento. 

ARTIGO 4: AGENTES DE LIGAQA0 OU ADIDOS ADUANEIROS 

1. Os Estados-membros podem decidir trocar ou credenciar agentes de ligaeao ou 
adidos aduaneiros por urn period° fixo ou indeterminado e em condiebes 
mutuamente acordadas. 

2. A fim de promover a cooperacao entre as administraeOes aduaneiras dos 
Estados-membros, os agentes de ligaeao ou os adidos aduaneiros podem, 
Estados-membrosnas condieoes previstas no paragrafo 3 abaixo: 

a) facilitar e acelerar a troca de informaebes entre o Estado de origem e o 
Estado anfitriao; 
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b) prestar assistencia nas investigagOes relativas ao seu Estado-membro de 
origem ou ao Estado-membro que representam; 

c) Participar no processamento de pedidos de assistencia, 
d) Aconselhar e assistir ao Estado-membro anfitriao na preparagao e execugao 

de operagoes transfronteirigas; 
e) Efectuar qualquer outra tarefa que os Estados-membros possam acordar 

entre si. 
f) Facilitar e acelerar os movimentos das mercadorias entre o Estado-membro 

de recepgao e o Estado-membn de origem, ou do Estado-membro 
devidamente representado, em conformidade corn o paragrafo 3 abaixo. 

3. 	Os 	Estados-membros 	podem 	acordar, 	bilateral 	ou 	multilateralmente, 	no 

mandato e na localizagao dos agentes de ligagao ou adidos aduaneiros. Os 
agentes de 	ligagao ou 	adidos aduaneiros 	podem tambem 	representar os 

interesses de urn ou mais Estados-membros. 

CAPITULO III 
CONDICOES GERAIS DE ASSISTENCIA 

ARTIGO 5: COMUNICACAO DOS PEDIDOS 

1. 	Os pedidos de assistencia referidos no presente Ato Adicional sao comunicados 

	

directamente 	entre 	as 	administragOes 	aduaneiras 	dos 	Estados-membros 

interessados. 

a) Cada administragao aduaneira designara urn correspondente oficial do Servigo 

de Central Coordenagao para o efeito e comunicara os contAtos na Comissao. 

b) A Comissao fornecera essas informagoes e qualquer atualizagao das mesmas 
as outras administragOes aduaneiras dos Estados-membros. 

	

2. 	Os pedidos de assistencia feitos em conformidade com este Ato Adicional devem ser 
feitos por escrito ou por meios e!ectronicos, juntamente corn todas as informagOes 

	

consideradas 	necessarias 	para 	a efeito de dar cumprimento a tais 	pedidos. 	A 

administragao requerente pode requerer confirmagao por escrito de uma solicitagao 

feita eletronicamente. 

E quando as circunstancias justificam, os pedidos podem ser feitos verbalmente. Eles 

devem 	entao 	ser 	confirmados 	por 	escrito 	ou 	eletronicamente, 	desde 	que 	as 

AdministragOes requeridas e requerentes possam aceita-la sem demora. 

	

3. 	Os pedidos devem ser feitos por escrito e apresentados numa das linguas de trabalho 

da Comunidade. 

4. Os pedidos formulados em conformidade corn o paragrafo 2 deste artigo deverao 
incluir as seguintes informagOes: 
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a) o nome e os detalhes de contato da administracao requerente; 

b) a questao, o tipo de assistencia solicitada e as razoes do pedido; 

c) um resumo do assunto ern questao e seus aspectos administrativos e legais; 

d) Os nomes e enderecos das pessoas a quern o pedido se refere, se conhecidos; 

e) Verificacoes efectuadas ern conformidade corn o no 2 do artigo 9; 

f) qualquer outra informacao considerada relevante. 

5. Quando a administracao requerente solicitar o use de urn determinado procedimento 
ou metodo, a administracao requerida deverA atender a essa solicitacao, de acordo 
corn as disposicOes legais e administrativas nacionais ern vigor. 

ARTIGO 6: ASSISTENCIA VOLUNTARIA 

1. Nos casos ern que possam afectar gravemente a economia, a sande publica, a 
seguranca e a seguranca publica, incluindo a seguranca da cadeia de logistica 
internacional, ou qualquer outro interesse vital de urn Estado-membro ou dos 
outros Estados-membros, a administracao aduaneira de qualquer Estado-
membro deve prestar assistencia a autoridade aduaneira desse Estado-membro 
ou as autoridades aduaneiras dos outros Estados-membros, sem que haja urn 
pedido previo do mesmo ou deste 

2. Quando considerarem Otil o cumprimento dos regulamentos aduaneiros 
comunitarias ou nacionais, as autoridades aduaneiras de cada Estado-membro: 

a) exerce ou faz corn que seja -xercida, na medida do possivel, a supervisao 
especial definida no Artigo 13° abaixo; 

b) comunica as autoridades aduaneiras dos outros Estados-membros 
interessados, nomeadamente sob a forma de relatorios e outros 
documentos, ou copias autenticadas ou extrAtos dos mesmos, todas as 
informacoes de que disponham sobre operacries que sejam ou parecam 
ser contrarias aos regulannentos acima mencionados. 

3. As autoridades aduaneiras de cada Estado-membro comunicam imediatamente 
As autoridades aduaneiras dos outros Estados-membros as informacoes Oteis 
relativas as operacbes que sejarr contrarias a sua legislacao ou contrariem a 
legislacao aduaneira comunitaria e, nomeadamente, as que se referem as 
mercadorias que estao sujeitas aos novos meios ou mAtodos utilizados para 
realizar essas operacoes 

4. As autoridades aduaneiras de cada Estado-membro comunicam imediatamente 
A sua Unidade Nacional de InformacOes Financeiras (UIF) todas as informacbes Oir 
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relevantes relativas a operaciies que sejam contraditorias ou parecem ser 
contraditorias as disposicoes em materia de relacoes financeiras externas, 
nomeadamente as relativas as apreensoes de pessoas transporte fisico 
transfronteirico de numerario e outros instrumentos negociaveis ao portador em 
caso de nao declaracao, declaracao falsa ou incompleta ou em caso de suspeita 
de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo. 

5. As autoridades aduaneiras e as Unidades de Informagao Financeira (UIF) 
podem trocar espontaneamente informacaes relativas a atos que possam revelar 
uma ameaca aos interesses fundamentais de seguranca pUblica da 
Comunidade, bem como informacoes sobre atos susceptiveis de serem objecto 
de fraude ou tentativa de fraude aduaneira. 

6. As autoridades aduaneiras de cada Estado-membro comunicam imediatamente 
as autoridades aduaneiras dos outros Estados-membros interessados ou 
suscetiveis de se-lo qualquer informacao disponivel sobre as operacOes 
suspeitas de contrabando de objectos de arte e antiguidade, de bens culturais e 
das especies da flora e da fauna selvagens ameacadas de extincao, bem como 
operaciies aparentando ser origem de tal Ato de contrabando. 

CAPITULO IV 
INFORMACOES 

ARTIGO 7°: INFORMACAO PARA EFEITOS DE APLICAcA0 DA LEGISLAcA0 
ADUANEIRA. 

1. As administracoes aduaneiras comunicam-se mutuamente, a pedido ou por sua 
propria iniciativa, informacOes que possam contribuir para a aplicacao da 
regulamentacao aduaneira comunitaria, bem como para prevenir, investigar e 
combater as infraccOes aduaneiras e garantir a seguranca da cadeia logistica 
internacional. Estas informacbes podem estar relacionadas com: 

a) riscos emergentes na cadeia de logistica internacional; 

b) novas tecnicas antifraude comprovadamente eficazes; 

c) novas tendencias, meios e metodos utilizados para cometer infracties 
aduaneiras; 

d) mercadorias reconhecidas de estarem sujeitas a infraccoes aduaneiras e 
os metodos utilizados para transportar ou armazenar essas mercadorias; 

e) pessoas que tenham cometido ou suspeitas de terem cometido infracOes 
aduaneiras; 
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f) quaisquer outros dados que possam auxiliar as administracties aduaneiras 
na avaliacao de riscos para fins de controle e facilitacao. 

g) novos meios e metodos utilizados para o contrabando de estupefacientes 
e de substancias psicotropicas, objectos de arte e de antiguidade, bens 
culturais e de especies da flora e da fauna selvagem anneacadas de 
extincao. 

2. A pedido 	da 	autoridade 	requerente, 	a 	autoridade 	requerida 	comunicara 	a 
autoridade requerente, designadamente sob a forma de relatorios e outros 
documentos, 	ou 	copias 	autenticadas 	ou 	extratos 	da 	mesma, 	todas 	as 
informacOes 	de 	que 	disponha 	ou 	obtenha 	em 	materia 	das 	transaccOes 
registadas ou previstas que sejam ou aparentam estar na legislacao aduaneira 
comunitaria ou, 	sujeitas aos resuitados da fiscalizacao exercida nos termos do 
artigo 13° abaixo. 

3. A fim 	de 	obter as 	informacties solicitadas, 	a 	autoridade 	requerente 	ou 	a 
autoridade administrativa em questao procedem como se agissem em seu 
proprio nome ou a pedido de outra autoridade do seu proprio Estado. 

ARTIGO 8°: INFORMAcOES RELATIVAS As INFRACcOES ADUANEIRAS E 
OUTRAS INFRACcOES EQUIPARADAS 

A administracao aduaneira de um Estado-membro deve fornecer as administracOes 
aduaneiras dos outros 	Estados-membros 	por sua 	propria 	iniciativa ou a 	pedido, 
informacoes sobre as actividades planificadas, em curso ou realizadas que constituam 
uma presuncao razoavel de que uma infracao aduaneiro ou uma infraccao contra a 
regulamentacao cambial e relacOes financeiras externas tenha sido ou venha a ser 
cometido no territorio de um Estado-membro ou no territorio aduaneiro da Comunidade 

ARTIGO 9°: INFORMAcOES PARA EFE1TOS DE LIQUIDAQA0 DE DREITOS E 
TAXAS NA IMPORTAcA0 E NA EXPORTAcA0 

1. 	A 	pedido, 	a 	administracao 	requerida 	comunica, 	para 	efeitos 	da 	correcta 
aplicacao 	da 	regulamentacao 	aduaneira 	comunitaria 	ou 	da 	prevencao 	de 
informacties relativas a fraude acluaneira, susceptiveis de apoiar a administracao 
requerente, ao qual dispOe de motivos para duvidar da veracidade ou exactidao 
de uma declaracao. 
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2. 	0 	requerimento 	deve 	especificar 	os 	procedimentos 	de 	verificagao 	que 	a 
administragao requerente aplicou au tentou aplicar, bem como as informagOes 
especificas solicitadas: 

Assim, no que diz respeito a: 

a) o valor aduaneiro das mercadorias, faturas comerciais apresentadas a 
alfandega do pais de exportagao ou importagao ou copias de tais faturas 
autenticadas 	pela 	alfandega, 	conforme 	as 	circunstancias 	exigirem, 	a 
documentagao que fornece os pregos praticados na exportagao ou na 
importagao, 	urn exemplar ou 	uma c6pia da declaragao de valor no 
momento da exportagao ou da importagao das mercadorias, catalogos ou 
rOtolos 	comerciais, 	pregos 	correntes 	e 	qualquer 	outra 	informagao 
disponiveis ou publicada no pais de exportagao ou de importagao; 

b) as 	especies 	tarifarias 	das 	mercadorias, 	as 	analises 	realizadas 	pelos 
servigos dos laborat6rios para a determinagao das especies tarifarias 
declaradas, seja na importagao, na exportagao ou no transito; 

c) a origem das mercadorias, a declaragao de origem estabelecida, se for o 
caso, de acordo com as regras de origem dos produtos comunitarios. 
Quando essa declaragao é exigida, o regime aduaneiro sob o qual as 
encontravam 	as 	mercadorias 	no 	pais 	de exportagao 	(introdugao 	ao 
consum, transito, 	armazerkigem, 	admissao temporaria, 	zona franca e 
drawback). 

d) a quantidade (nOmero, peso), a lista da embalagem (pacote) estabelecida 
corn base do Conhecimea'.o de Embarque (B/L), Carta Porte Aerio (CPA) 
ou o certificado de pesagem das mercadorias. 

ARTIGO 10°: TIPOS PARTICULARES DE INFORMAcOES 

1. 	A pedido, a administragao requerida fornece a administragao requerente, que 
tern motivos para duvidar da veracidade das informagOes apresentadas ern 
materia aduaneira, informagOes sobre: 

a) a regularidade da exportagao ou expedigao, a partir do territorio de urn 
Estado-membro, de meftiadorias importadas no territOrio aduaneiro da 
administragao aduaneira requerente; 

b) a 	regularidade 	da 	importagao 	no 	Estado-membro 	requerido 	das 
mercadorias exportadas (:)u expedidas do territ6rio aduaneiro do Estado-
membro requerente, bem como o regime aduaneiro ao abrigo do qual as 
mercadorias podem ter siclo colocadas. 
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c) a regularidade do transito, no Estado requerido, das mercadorias 
exportadas/importadas de ou para o Estado requerente; 

d) a regularidade das declaragees de transporte fisico transfronteirigo de 
dinheiro e outros instrumentos de pagamento negociaveis au portadores; 

e) a autenticidade dos documentos oficiais apresentados, reforgada por uma 
declaragao na alfandega das mercadorias. 

ARTIGO 11° : PARTILHA AUTOMATICA DE INFORMAOES 

As Administragoes Aduaneiras dos Estados-membros podem, de acordo corn as 
disposigOes deste Ato Adicional, trocar automaticamente informagees abrangidas por 
este Ato Adicional. 

ARTIGO 12: TROCA PREVIA DE INFORMAcAO 

1. As administragOes aduaneiras dos Estados-membros podem trocar, por via 
electranica, informagbes especificas antes da chegada ou da saida das 
remessas no territ6rio aduaneiro da Comunidade, a fim de permitir uma 
avaliagao adequada dos riscos e, em especial, garantir a seguranga da cadeia 
logistica internacional. 

2. As administragoes aduaneiras dos Estados-membros podem trocar informagbes 
antecipadas sobre os viajantes cambistas, a fim de prevenir o transporte fisico 
transfronteirigo ilicito de dinheiro ok de instrumentos negociaveis pelo portador e 
modos de pagamento. 

3. As administragbes aduaneiras dos Estados-membros podem trocar informagOes 
antecipadas sobre qualquer outra pessoa que entra no territ6rio aduaneiro da 
Comunidade, suspeita de terrorismo, financiamento do terrorismo, trafico de 
estupefacientes e substancias psicotropicas e outros traficos ilicitos; 

4. Na medida do possivel, essas informagOes ncluem os seguintes elementos: 

remetente ou codigo do remetente ou exportador ou codigo do exportador; 

ii. Identidade do viajante (passaporte, bilhete de identidade nacional, 
documento de viagem) 

iii. descrigao das mercadorias ou numero de codigo tarifario, 

iv. Wilmer() de codigo indicando uma substancia perigosa; 

v. tipo de identificacao de pacotes; 
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vi. niimero de pacotes; 

vii. unidade de medida utilizada; 

viii. peso total bruto; 

ix. valor total da factura; 

x. regulamentacao financeira; 

xi. codigo de divisa; 

xii. local de carregamento ou codigo; 

xiii. identificacao da transportadora ou nome da transportadora; 

xiv. nOmero de identificacao do equipamento; 

xv. dimensao do equipamento e identificacao do tipo; 

xvi. numero do selo; 

xvii. Identificacao do meio de transporte que atravessa a fronteira do territOrio da 
Parte Contratante; 

xviii. nacionalidade do meio de transporte utilizado para atravessar a fronteira do 
territ6rio da Parte Contratante; 

xix. nOmero de referencia do modo de transporte; 

xx. metodo de pagamento de oust° de frete ou codigo; 

xxi. estancia aduaneira de saida ou codigo; 

xxii. pais localizado na rota ou cf:digo; 

xxiii. primeiro local de chegada ou codigo; 

xxiv. Data e hora de chegada ao primeiro local de chegada no territ6rio do 
Estado-membro ou codigo; 

xxv. destinatario ou codigo ou importador ou codigo; 

xxvi. parte a ser notificada ou c6thgo; 

xxvii. local de destino da carga; 
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xxviii. agente ou codigo; 

xxix. numero de referencia Cmico da remessa. 

5. 0 Comite de gestao referido no artigo 50° abaixo, tern o poder de alterar a lista 
referida no paragrafo 2 do presente artigo. 

CAPITULO V 

CASOS ESPECIAIS DE ASSISTENCIA 

ARTIGO 13: MONITORAMENTO 

1. A pedido, a administragao requerida, na medida do possivel acompanha e 
fornece informagoes a administragao aduaneira requerente sobre: 

a) mercadorias transportadas ou em armazenagem cuja Administragao 

requerente do Estado-membro sabe ou pressupOe que foram utilizadas 
para cometer uma infraccao aduaneira no territorio do seu Estado ou no 
territorio aduaneiro comunitario; 

b) o meio de transporte que a Administragao Aduaneira do Estado-membro 
requerente conhece ou presume que foi utilizado para cometer uma 

infragao aduaneira no territorio do seu Estado ou no territorio aduaneiro 

comunitario; 

c) as instalagoes que a Administragao Aduaneira do Estado-membro 
requerente conhece ou presume terem sido utilizadas no ambito da pratica 
de uma infracgao aduaneira no territorio do seu Estado ou no territorio 

aduaneiro comunitario; 

d) pessoas que tenham cometido ou suspeitas de terem cometido uma 

infraccao aduaneira no territorio do Estado-membro requerente, incluindo 
os que entram ou saem do territorio do Estado-membro requerido ou no 

territorio aduaneiro comunitario; 

e) bens de dupla utilizagao suspeitos de serem utilizados para a pratica de 
Atos terroristas ou a proliferagao de armas de destruigao massiva para 
cumprir os requisitos das resolugOes pertinentes do Conselho de 

Seguranga, incluindo a Resolugao 1540 (2004). 

2. A administragao aduaneira de urn Estado-membro pode continuar a exercer 
esse controlo por sua propria iniclativa se tiver motivos para acreditar que as 
actividades planeadas, em curso ou concluidas parecem constituir uma 
infracgao aduaneira no territorio aduaneiro da Comunidade. 
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3. A pedido, a Administracao requerida exerce, de acordo corn suas competencias 
e possibilidades, uma vigilancia especial, durante urn determinado period°, 
sobre os deslocamentos, ern particular na entrada e saida de seu territorio de 
algumas pessoas, das quais a Administracao requerente tern motivos para 
acreditar que cometem, profissionalmente ou habitualmente, contrabando de 
objectos de arte e antiguidade, outros bens culturais e especies de flora e fauna 
selvagens ameacadas de extincao em seu territorio ou no territorio aduaneiro da 
Comunidade. 

ARTIGO 14°: INQUERITOS ADMINISTRATIVOS 

1. A pedido da autoridade requerente, a autoridade requerida levara, para o efeito, 
a efectuar inqueritos administrativos adequados no que se refere a operacbes 
que 	sao susceptiveis de parecer a autoridade requerente contrarias 
regulamentacao aduaneira comunitaria. 

2. Para proceder a esses inqueritos administrativos, a autoridade requerida ou a 
autoridade administrativa a que o mesmo se refere procede como se agisse em 
seu proprio nome ou a pedido de outra autoridade do seu proprio Estado. 

3. A autoridade requerida comunicara os resultados desses inqueritos 
administrativos a autoridade requerente. 

ARTIGO 15°: ENTREGAS MONITORADAS 

1. Os Estados-membros podem autorizar a circulacao de mercadorias ilicitas ou 
suspeitas, na sua saida, transit° ou entrada, corn conhecimento e 
monitoramento da administracao aduaneira, corn o objectivo de combater uma 
infraccao aduaneira e identificar os intervenientes nesta accao. 

2. Se essas deslocacoes nao puderem ser feitas sob o controlo da autoridade 
aduaneira, estas devem esforcar-se por cooperar corn as autoridades nacionais 
habilitadas para o efeito ou ou confiar o caso as referidas autoridades. 

ARTIGO 16°: NOTIFICAcA0 

1. A pedido, a administracao requerida tomara, na medida do permitido pela sua 
legislacao nacional, todas as medidas necessarias para notificar urn residente ou 
pessoa estabelecida no seu territorio de qualquer decisao tomada pela 
administracao aduaneira requerente nos termos da legislacao aduaneira 
comunitaria e enquadramento no ambito deste Ato Adicional. 
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2. 	Esta 	notificacao 	sera 	feita 	de 	acordo 	corn 	a 	regulamentacao 	aduaneira 
comunitaria 	e 	as 	formalidades 	aplicaves 	no 	territorio 	do 	Estado-membro 
requerido no que concerne as decisOes similares tomadas a nivel nacional. 

ARTIGO 17°: RECUPERAcA0 DE DIVIDAS ADUANEIRAS 

1. As AdministracOes Aduaneiras poderao, a pedido, auxiliar-se mutuamente na 
recuperacao de dividas aduaneiras. 

2. As modalidades de assistencia em materia de cobranca de dividas aduaneiras 
sao adoptadas 	pelos 	Estados-membros 	interessados ou, 	dependendo dos 
casos, pelas regras comunitarias. 

ARTIGO 18°: PERITOS, TESTEMUNHAS E RECURSOS A TERCEIROS 

1. A pedido, 	a administracao requerida pode autorizar os seus funcionarios a 
testemunhar perante urn orgao jurisdicional 	no territorio do 	Estado-membro 
requerente, como peritos ou testemunhas, no ambito de urn processo relativo a 
aplicacao da legislacao aduaneira. 

2. As 	administracoes 	aduaneiras 	podem 	recorrer a terceiros 	para 	efeitos 	da 
aplicacao dos artigos 13.°, 	14.°, 	15.° e 17.° do presente Ato Adicional, sem 
prejuizo da aplicacao das legislacbes e regulamentos comunitarios e nacionais 
em vigor. 

ARTIGO 19°: PRESENQA DE FUNCIONARIOS NO TERRITORIO DE OUTRO 
ESTADO-MEMBRO 

1. 	A pedido e 	para efeitos de 	investigagao de 	uma 	infraccao 	aduaneira, 	ou 
infraccOes 	similares, 	os 	funcionarios 	especialmente 	designados 	pela 
administracao 	requerente 	podem, 	corn 	a 	autorizacao 	da 	administracao 
requerida, e nas condicOes previstas, se for o caso: 

a) consultar os escritorios da aciministracao requerida, 	os documentos e 
qualquer outra informacao re;evante relativa a este delito aduaneiro ou 
qualquer outra infraccao similar e obter copias do mesmo; 

b) Assistir 	a 	todos 	os 	inquerito feito 	pela 	Administracao 	Requerida 	no 
territorio 	do 	Estado-membro 	requerido 	e 	relevantes 	para 	o 	Estado- 
membro requerente; esses funcionarios assumem apenas urn papel 
puramente consultivo. 

ARTIGO 	20°: 	PRESENQA 	DOS 	FUNCIONARIOS 	DE 	ADMINISTRACAO 
ADUANEIRA REQUERENTE AO CONVITE DA ADMINISTRAcA0 ADUANEIRA 
REQUERIDA. 

1. 	Se a administracao requerida considerar apropriado que urn funcionario da 	tAlt 
administracao requerente esteja presente quando, a pedido, forem 
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2. implementadas medidas de assistencia, podera convidar a administragao 
requerente a ser representada, sujeita a qualquer condigao que possa 
eventualmente colocar. 

3. As administragOes aduaneiras envolvidas podem concordar em dar aos 
funcionarios visitantes um papel mais amplo e nao apenas consultivo. 

ARTIGO 21°: DISPOSICOES RELATIVAS AOS FUNCIONARIOS EM MISSAO NO 

EXTERIOR 

1. Sem prejuizo do disposto nos artigos 22.°, 23.°, 24.°, 25.°, 26.°, 27.° e 28.°, 
sempre que funcionarios de urn Estado-membro estejam presentes no territ6rio 
de outro Estado-membro em conformidade corn o presente Ato Adicional, devem 
sempre apresentar provas de sua identidade e status oficial em sua 
administragao, bem como o estatuto oficial concedido para eles no territ6rio da 
administragao aduaneira requerida. 

2. Durante a sua presenga no territorio de outro Estado-membro, em conformidade 
corn as disposigOes do presente Ato Adicional, os agentes em missao no 
estrangeiro sac,  responsaveis por qualquer infracgao que cometam e recebem, 
na medida do possivel do Estado-membro em que se encontra, a mesma 
protecgao como a concedida aos funcionarios aduaneiros desse Estado-
membro. 

CAPITULO VI 

COOPERA00 PARA A ELABORA00 E ANALISE DEESTATISTICAS DOCOMERCIO 
EXTERIOR E EM MATERIA DA PREPARA00 E IMPLEMENTACAO DE 

ACTIVIDADES DE FORMACAO ADUANEIRA 

ARTIGO 22°: COOPERAcA0 PARA 0 DESENVOLVIMENTO E ANALISE DAS 
ESTATISTICAS DO COMERCIO EXTERIOR POR MEI() DE 
FRONTEIRAS COMUNS 

1. As autoridades competentes dos Estados-membros prestam assistencia mutua 
na elaboragao de estatisticas sobre o comercio de bens importados, exportados 
ou reexportados através de fronteiras comuns. Para esse efeito, cada estancia 
aduaneira de exportagao comunicara a estancia aduaneira de importagao do 
pais vizinho uma declaragao mensal, da posigao tarifaria, das quantidades 
exportadas para Estado-membro. 
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2. A pedido da administracao competente de urn Estado-membro, a autoridade 
competente do Estado-membro requerido efectuara investigacOes para verificar 
a exactidao dos resultados das estatisticas compiladas pela administragao 
requerente com vista ao intercambio de mercadorias importadas, exportados ou 
reexportados através de fronteiras L;omuns. 

ARTIGO 23°: COOPERA00 NA ELABORAcA0 E ExEcucAo DAS 
ACTIVIDADES DE FORMACAO ADUANEIRA 

As administracties competentes dos Estados-membros 

devem prestar assistencia miitua na preparagao e execucao das actividades de 
formagao aduaneira. Esta disposicao aplica-se a: 

a) A concepcao e implementacao ;le instituicOes ou actividades de formacao 
comuns; 

b) 0 convite enviado pela administracao competente de urn Estado-me 

c) mbro as autoridades competentes dos outros Estados-membros para designar 
funcionarios que participem ern cursos de formacao ou outras actividades de 
formacao profissional, corn vista a melhorar os seus conhecimentos sobre 
formalidades, procedimentos e outros assuntos de interesse mutuo. 

CAPITULO VII 
COOPERACAO TRANSFRONTEIRIcA 

ARTIGO 24: DISPOSIcOES GERAIS 

1. Os funcionarios de urn Estado-membro podem, corn base numa regulamentacao 
comunitaria ou de num acordo mCituo concluir, realizar actividades referidas no 
presente capitulo, no territorio de outro Estado-membro e ern conformidade corn 
as condicees adicionais estabelecidas, se necessario, pelo Estado-membro ern 
cujo territorio estas actividades ocorrem. As referidas actividades cessam assim 
que o Estado-membro ern cujo territorio se realiza a solicita 

As administracbes fornecem umas as outras a assistencia necessaria em termos 
de pessoal e organizacao. aialquer pedido de cooperacao deve ser 
apresentado, em principio, sob a forma de urn pedido de assistencia de acordo 
com o artigo 5°. 

A coordenacao e o planeamento das operacoes transfronteiras é da 
responsabilidade dos servicos centrais de coordenacao referidos no artigo 3.°. 

2. A cooperacao transfronteirica, de acordo corn o paragrafo 1, pode ser conduzida 
corn o objectivo de prevenir, investigar e punir infraccees nos seguintes casos: 
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a) trafico ilicito de drogas e substancias psicotr6picas, armas, municoes, 
explosivos, bens culturais, residuos perigosos e toxicos; 

b) Comercio ilegal transfronteirico de bens tributaveis, praticado em violacao 
das obrigacbes fiscais; 

c) Qualquer outro comercio de mercadorias proibido pela regulamentacao 

aduaneira comunitaria ou nacional. 

d) Qualquer transacao financeira relacionada a operacOes comerciais ou 
transporte fisico transfronteirico sujeita a legislacao contra a lavagem de 
capital, o financiamento do terrorismo. 

e) Qualquer contrabando de objectos de arte e antiguidade, de bens 

culturais e especies da fora e da fauna selvagens ameacadas de 
extincao. 

ARTIGO 25°: DIREITO DE ACcA0 PENAL 

1. Os funcionarios de um Estado-membro que actuem judicialmente, no seu 
territ6rio, uma pessoa que tenha sido vitima de uma infraccao aduaneira e seja 
passivel de extradicao ou que tenha participado numa infraccao, podem 
continuar a perseguicao no territ6rio a partir de outro Estado-membro , sob 
reserva de pedido previo, autorizacao e cumprimento de quaisquer condicbes 

estabelecidas pelo Estado-membro requerido, conforme o caso. 

2. Tais procedimentos podem prosseguir sem autorizacao previa quando, por 
razOes de extrema urgencia, nao tenha sido possivel informar as autoridades 
competentes do Estado-membro antes de entrar no seu territorio ou quando as 
referidas autoridades nao tenham conseguido assegurar a instauracao de urn 
processo activo aos infratores. 

3. Sempre que o procedimento judicial seja realizado sem autorizacao previa, as 

autoridades competentes do Estado-membro em cujo territario se processa a 
acusacao sera° informadas logo que a fronteira seja atravessada e urn pedido 

formal de autorizacao indicando as razOes de atravessar a fronteira, sem 
autorizacao previa, e apresentada ';em demora. 

4. A pedido dos funcionarios participantes na accao penal, as autoridades 
competentes do Estado-membro em que decorre o processo convocarao a 

pessoa a ser objecto de accao penal para verificar a sua identidade ou para o 
deter. 
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5. 	Quando a acusacao ocorre no mar, e quando continua no alto mar, é aplicado o 
direito internacional do direito do mar, que esta sujeito a Convene-6o das NaeOes 
Unidas sobre o Direito do Mar. 

ARTIGO 26°: VIGILANCIA TRANSFRONTEIRIcA 

1. Os funcionarios de urn Estado-membro que, no territ6rio do Estado-membro, 
exeream a supervisao de ou dos individuo(s) ou sujeito ao qual existe uma forte 
presuncao de envolvimento numa infragao aduaneira, podem, a pedido previa, 
autorizar e dar cumprimento a condicao exigida pelo Estado-nnembro requerido, 
prossiga a sua vigilancia no territOrio do outro Estado-membro. 

2. Desde que, 	por 	razOes 	particularmente 	urgentes, 	nao 	puder ser solicitada 

autorizaeao 	previa, 	a 	vigilancia 	prevista 	no 	no 	1 	do 	presente 	artigo 	pode 
prosseguir, desde que as autoridades competentes do Estado-membro em cujo 
territOrio a vigilancia se realizar prossiga ser informado o mais rapidamente 
possivel da passagem da fronteira e que deve ser apresentado sem demora urn 
pedido oficial de autorizaeao, indicando as razOes da passagem da fronteira sem 
autorizaeao o mais rapidamente possivel. 

3. As administraeOes aduaneiras podem concluir memorandos de entendimento 
sobre arranjos conjuntos de vigilancia na perspectiva da gestao integrada das 
fronteiras. 

ARTIGO 27°: INVESTIGACOES SUBJACENTES/INFILTRACAO 

1. Um Estado-membro requerido pode autorizar os funcionarios de urn Estado- 
membro requerente a investigar, 	no seu territOrio, uma identidade falsa nos 
casos em que seja extremamente dificil elucidar ou esclarecer os fatos relativos 
a uma infraccao aduaneira sem utilizar a tecnica de inquerito. Os funcionarios 
envolvidos estao autorizados a coletar informaebes e estabelecer contatos corn 
os individuos investigados ou corn pessoas proximas a eles no curso de suas 
actividades de investigaeao. 

2. Tais investigaebes sao conduzidas em conformidade com a legislaeao e os 
procedimentos nacionais em vigor no territario do Estado-membro em que 
ocorrem. 

ARTIGO 28°: EQUIPAS DE CONTROLO CONJUNTOS OU DE INVESTIGAcA0 

1. Os Estados-membros podem estabelecer equipas conjuntas de controlo ou de 
investigaeao para detectar e prevenir tipos especificos de infracebes aduaneiras 
que exijam actividades simultaneas e coordenadas. 

2. Estas 	equipas 	operam 	em 	conformidade 	corn 	as 	lesgislaeoes 	e 	os Ai 	2 
procedimentos 	do 	Estado-membro 	em 	cujo 	territOrio 	essas 	investigaeoes 

decorrem. 
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CAPiTULO VIII 
RELACOES COM A COMISSAO 

ARTIGO 29°: COMUNICACAO DE INFORMACOES PELOS ESTADOS-MEMBROS 

1. As autoridades de cada Estado-membro notificam a Comissao, assim que 
estiverem disponiveis: 

a) Qualquer informacao que Ihes pareca ser Otil relacao: 

- 	as mercadorias que foram ou sao acusadas de terem sido objecto 
de operacoes contrarias a regulamentacao aduaneira comunitaria, 

- 	aos metodos e processos utilizados ou alegadamente utilizados 

para 	transgredir 	(violar) 	as 	regulamentacOes 	aduaneiras 

comunitarias; 

aos pedidos de assistencia, acccbes lavadas a cabo e informacees 
trocadas que possam revelar tendencias de fraude aduaneira ou de 
contrabando de objectos de arte e antiguidade, de bens culturais e 
de especies da fauna e da flora selvagens ameacadas de extincao. 

b) Qualquer informacao relativ3 a insuficiencias ou deficiencias das regras 

aduaneiras comunitarias em relacao as quais a aplicacao dessa lei tenha 

permitido identificar ou assumir. 

2. A Comissao comunicara as autoridades aduaneiras dos Estados-membros, 
assim que estiver disponivel, todas as informacoes que possam Ihes permitir 

assegurar o cumprimento das regras comunitarias. 

ARTIGO 30°: COMUNICACAO DE INFORMACOES PELA COMISSAO 

1. 	Quando as operacoes que sejam contrarias ou aparentem ser contrarias a 

regulamentacao aduaneira comunitaria sao estabelecidas 	pelas autoridades 

aduaneiras de um 	Estado-membro e revestem 	particular interesse a 	nivel 

comunitario e regional, nomeadamente: 

- 	quando tem ou podem ter ramificacOes noutros Estados-membros ou, 

- 	quando surgem operacoes semelhantes as autoridades que podem ter sido 

realizadas noutros Estados-membros; 

Essas autoridades devem comunicar, o mais rapidamente possivel, por sua propria 
iniciativa ou a pedido fundamentado deste ultimo, todas as informacOes adequadas, se 
necessario sob a forma de documentos, ou de copias ou extratos de documentos, 
necessarios ao conhecimento dos fatos em questao relativos a coordenacao, pela 
Comissao, das accOes dos Estados-membros. 
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A Comissao comunicara essas informagoes as autoridades aduaneiras dos outros 
Estados-membros. 

2. Sempre que a Comissao considere que foram cometidas irregularidades num ou 
mais Estados-membros, informa o ou os Estados-membros em questao e este ou estes 
Estados-membros realizarao, o mais rapidamente possivel, 	urn inquerito administrativo 
ao qual podem estar presentes funcionarios da Comissao, de acordo corn as condigbes 
fixadas nos artigos 20° e 28°. 

3. 0 mais rapidamente possivel, o ou os Estados-membros em questao comunicam a 

Comissao as conclusties a que se chegaram apes a investigagao. 

CAPITULO IX 
UTILIZAcAO, CONFIDENCIALIDADE E PROTECcA0 DA INFORMAcOES 

ARTIGO 31°: USO DE INFORMAcOES 

1. Sem prejuizo do disposto no artigo 44.°, as informagoes comunicadas em 

conformidade 	corn 	o 	presente 	Ato 	Adicional 	sao 	utilizadas 	apenas 	pela 

administracao aduaneira a que s€ destinam e corn a finalidade exclusiva de 

assistencia 	administrativa, 	nas 	condigOes 	estabelecidas 	no 	presente 	Ato 

Adicional. . 

2. A pedido, o Estado-membro que forneceu as informagoes pode, nao obstante o 
disposto no n° 1 do presente artigo, autorizar a sua utilizacao para outros fins ou 

per outras autoridades, 	dentro dos termos e condigOes estabelecidos pelo 

Estado-membro. 

3. Esta 	utilizacao 	esta 	em 	conformidade 	corn 	as 	disposigbes 	legislativas 	e 

administrativas do Estado-membro que pretende utilizar a informagao. 

4. 0 use de informagoes para outros fins inclui investigagoes, procedimentos e 

processos judiciais. 

ARTIGO 32°: CONFIDENCIALIDADE E PROTEcA0 DE INFORMAcOES 

1. As informagoes comunicadas em conformidade corn este Ato Adicional serao 
consideradas como confidenciais e gozarao de proteccao e de urn grau de 
confidencialidade pelo menos equivalente ao fornecido pelas informagoes da 

mesma 	natureza 	nas 	disposigOes 	legislativas e 	administrativas 	do 	Estado- 

membro que as recebe. 

2. Os 	Estados-membros 	informam 	a 	Comissao 	por escrito 	das 	disposigoes 
legislativas e administrativas nacionais em vigor respeitantes a confidencialidade 

das informagbes e a proteccao de dados pessoais. 
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3. Comprometem-se a respeitar, pelo menos, as disposigOes deste Ato Adicional 
relativas a confidencialidade da informagao e a proteccao de informagees. 

4. As autoridades competentes devem assegurar urn nivel de confidencialidade 
adequado a qualquer pedido de cooperagao e trocas de informagbes, a fim de 
proteger a 	integridade 	das 	investigagoes 	ou 	das 	buscas 	de 	informagbes, 
respeitando simultaneamente as obrigagoes de ambas as partes de respeitar o 
privacidade e a protecao de dados. As autoridades competentes devem, no 
minimo, proteger as informacties trocadas da mesma forma que protegem 
informagoes similares recebidas de fontes nacionais. 

ARTIGO 33°: PROTECcA0 DE DADOS PESSOAIS 

1. Os dados pessoais sao comunicados exclusivamente a uma administragao 
aduaneira ou a Comissao, de acordo corn as condigbes fixadas pelo Ato 
Adicional A/SA.1/01/10 de 16 de fevereiro de 2010, relativo a proteccao dos 
dados pessoais no espago CEDEAO. 

A comunicagao de dados pessoais a outras autoridades so é permitida corn o 
consentimento previo da administragao aduaneira que as fornecem. 

2. A pedido, a administragao aduaneira que recebe os dados pessoais informarao 
a administragao aduaneira que os forneceu sobre o use que foram feitos deles e 
os resultados obtidos. 

3. Os dados pessoais fornecidos ao abrigo deste Ato Adicional sera° retidos 
apenas durante o tempo necessario para cumprir os fins para os quais foram 
fornecidos. 

4. A administragao aduaneira que fornece dados pessoais deve, na medida do 
possivel, garantir que os dados foram recolhidos de forma justa e licita, exacta e 
actualizada e nao excessiva em relagao aos fins para os quais foram fornecidos. 

5. Se se verificar que os dados pessoais fornecidos sao imprecisos ou que nao 
deveriam ter sido trocados, essa conclusao deve ser imediatamente conhecida. 
A administragao aduaneira que recebeu os dados os modifica, quando possivel, 
os suprime. 

6. As administragoes aduaneiras ou a Comissao registam a comunicagao ou a 
recepgao de dados pessoais trocados ao abrigo do presente Ato Adicional. 

7. As administragOes aduaneiras ou a Comissao devem tomar as medidas de 
seguranca necessarias para garardir que os dados pessoais trocados ao abrigo 
do presente Ato Adicional nao sejam consultados, alterados ou divulgados sem 
autorizacao. 
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8. Cada Estado-membro e responsavel, em conformidade com as suas disposicoes 
legislativas e administrativas, pelo prejuizo causado a uma pessoa em resultado 
da utilizaceo de dados pessoais trocados ao abrigo do presente Ato Adicional. 0 
mesmo se aplica sempre que a perda seja devida ao Estado-membro que 
forneceu informacoes inexatas ou contrarias ao disposto no presente Ato 
Adicional. 

ARTIGO 34°: OBJETO DA CENTRALIZACAO 

1. A fim de centralizar as informacOes previstas nos artigos 35°, 36° e 37° 
fornecidas pelas administracbes aduaneiras, é criado um sistema central de 
informacao automatizada segura. 

2. Este sistema deve ser gerido na sede da Comissao ou em qualquer lugar por ela 
designado. 

3. Essas informacOes seo colocadas no sistema para fins de avaliacao de risco, 
para fazer cumprir adequadamente as regulamentacoes aduaneiras que 
previnem e investigam as infracbes aduaneiras e garantem a seguranca da 
cadeia internacional de abastecimento. 

4. Dados pessoais sao colocados no sistema para fornecer informacOes sobre 
pessoas que tenham cometido ou suspeito de cometer uma infraccao aduaneira. 

ARTIGO 35°: INFORMACAO DE CARACTER NAO PESSOAL 

1. Para os fins do Artigo 34°, as administracOes aduaneiras fornecem ao Sistema 
Central de Informacbes Automatizadas as seguintes informacOes de caracter 
nao pessoais: 

i. informacoes sobre a referencia do caso, caso necessario, 
ii. natureza dos bens; 
iii. quantidades e unidade de medida; 
iv. meios de transporte; 
v. mein oculto; 
vi. indicacao se as mercadorias foram descobertas na importacao, 

exportacao, em transit° ou no territorio; 
vii. itinerario, 
viii. meios de deteccao. 

2. 0 Comite de Gestao habilitado pode alterar a lista referida no n° 1 do presente 
artigo. 

ARTIGO 36°: INFORMAcA0 RELATIVA A PESSOAS SINGULARES E COLETIVAS 

1. Para efeitos do artigo 34.°, as administracbes aduaneiras podem comunicar ao 
Sistema Central de Informacaes Automatizadas o seguinte: 
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(A) No que diz respeito as pessoas singulares: 

i. Apelido, nome, nome de solteira e pseudonimo e identidades anteriores, 
caso houver; 

ii. Data e local de nascimento; 
iii. nacionalidade; 
iv. natureza e numero de documentos de identidade; 
v. sexo; 
vi. pais de residencia; 
vii. natureza da infraccao; 
viii. profissao; 
ix. sinais particulares; 
x. antecedentes ou suspeita sobre a pessoa; 
xi. numero de registo do meio de transporte; 
xii. indicador do nivel de perigo que a pessoa representa; 
xiii 	motivo particular para a inch Is -6o dos dados; 
xiv. pertenca a uma organizacao criminosa; 
xv. associados conhecidos. 

(B) No que diz respeito as pessoas colectivas: 

xvi. nome da empresa, denominacao comercial; 
xvii. pais de constituicao da empresa; 
xviii. numero de registro; 
xix. Numero de identificagao fiscal (NIF) ou conta do contribuinte (CC); 
xx. Numero da conta bancaria; 
xxi. data de constituicao; 
xxii. Registo comercial e de credito imobiliaria 
xxiii. sede; 
xxiv. endereco social; 
xxv. tipo de atividade; 
xxvi. tipo de infraccao; 
xxvii. antecedentes ou suspeitas relativas a pessoa colectiva; 
xxviii. razao precisa que justifica a inclusao de dados; 
xxix. nome de dirigentes ou empregados e, se aplicavel, informar de acordo 

corn os paragrafos (A) i a xv. 

2. 0 comite de direccao tern poderes papa alterar as listas referidas nos paragrafos 1 
(A) e (B) do presente artigo. 

ARTIGO 37°: OUTRAS INFORMAcOES 

As administracties aduaneiras poderao comunicar ao Sistema Central Automatizado de 
Informacties qualquer outra informacao relevante para a correta aplicacao da legislagao 
aduaneira, corn vistas a prevenir, investigar e combater as infracties aduaneiras, e a 
fim de garantir a seguranga do sistema aduaneiro da cadeia logistica internacional. 
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ARTIGO 38°: ACTUALIZA00 E EXPLORAcA0 DE INFORMA00 

1. A Comissao utiliza as informagoes contidas no dossier da materia-prima para 
elaborar sinteses e estudos de tendencias novas ou estabelecidas nas infragoes 
aduaneiras. 

2. A pedido, as autoridades competentes fornecerao a Comissao e, ressalvadas as 
outras disposigoes deste Ato Adicional, as informagOes adicionais que possam 
ser necessarias para a preparagao dos resumos e estudos mencionados no 
paragrafo 1 acima. 

3. A Comissao comunica aos servigos designados pelas autoridades competentes 
dos Estados-membros as informagbes especificas contidas no ficheiro principal, 
bem como os resumos e estudos referidos no n° 1. 

4. A Comissao fornecera aos Estados-membros, a pedido, quaisquer outras 
informagbes de que disponham ao abrigo do presente Ato Adicional. 

5. A Comissao contactara corn outras organizagbes internacionais relevantes, 
incluindo os organismos competentes das Nagbes Unidas e a Organizagao 
Internacional de Policia Criminal (OIPC-INTERPOL), na luta contra o trafico 
ilicito de estupefacientes e substancias psicotropicas. 

ARTIGO 39°: COMUNICA00 DE DADOS 

1. 0 fornecimento de dados ao sistema central automatizado de informagao por urn 
Estado-membro esta sujeito as disposigoes do Regulamento da Comunidade, a 
menos que o presente Ato Adicional preveja disposigoes mais rigorosas. 

2. Cada Estado-membro designara uma autoridade competente da administragao 
aduaneira responsavel, a nivel nacional, pelo born funcionamento e seguranga 
do sistema central de informagao automatizado e pela adopgao das medidas 
necessarias para garantir o cumprimento das disposigOes dos capitulos IX e XI. 

3. A Comissao deve designar os seus funcionarios como responsaveis a nivel da 
Comissao pelo born funcionamento, gestao do sistema central automatizado de 
informagao e pela adopgao das medidas necessarias para garantir o 
cumprimento dos capitulos IX e XI. 

4. Cada Estado-membro deve notificar a Comissao da autoridade competente 
designada em conformidade corn o n.° 2 do presente artigo. 

5. A Comissao facultara essas informagOes aos outros Estados-membros, bem 
como quaisquer outras informagOes pertinentes relativas aos funcionarios da 
Comissao designados nos termos do n.° 3 do presente artigo. 
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As informacOes referidas no presente nOrnero sera() incorporadas no sistema 
central automatizado de informacao e nao sera°, no entanto, abrangidas pelas 
disposicoes do capitulo VI. 

ARTIGO 40°: GESTAO DO SISTEMA CENTRAL DE INFORMAcA0 
AUTOMATIZADO. 

1. Sera criada uma equipa para gerenciar o sistema central de informacOes 
automatizadas em relacao aos aspectos tecnicos, operacionais e de 
procedimentos. 

2. E composta por representantes das administracOes aduaneiras dos Estados-
membros e por funcionarios da Comissao. 

3. A composicao da equipa de gestao e definida pelo Comite de Gestao. 

4. A equipa de gestao estabelece os procedimentos que regem os aspectos 
tecnicos, operacionais e processuais relativos: 

a) a divulgacao de informacoes em conformidade com os artigos 35.°, 36.° e 
38.°; 

b) ao acesso ao sistema central automatizado de informacao e as 
informacbes nele contidas, em conformidade corn o artigo 46.°; 

5. Ap6s aprovacao pelo Comite de Gestao dos procedimentos referidos no n.° 2 do 
presente artigo, a equipa de gestao deve assegurar a sua implementacao. 

6. A equipa de gestao deve informar, pelo menos uma vez por ano, ao Comite de 
Gestao, no que respeita a gestao do sistema de informacao automatizado 
central nos termos dos n.os 1, 2 e 3 do presente artigo, corn recomendacOes, 
conforme necessario. 

CAPITULO X 
SEGURAKA DO SISTEMA CENTRAL DE INFORMAcA0 AUTOMATIZADO .  

ARTIGO 41°: RESPONSABILIDADE PRA SEGURANQA 

1. Os Estados-membros e a Comissao sao responsaveis pela execucao das 
medidas necessarias para garantir a seguranca do sistema central de 
informacao automatizada. 

2. Essas medidas de seguranca devem incluir os seguintes objectivos: 

a)impedir o acesso nao autorizado ao hardware usado para processar 
informacOes no sistema; 

b) impedir o acesso nao autorizado ao sistema; 
c) impedir a entrada, leitura, copia, modificacao ou eliminacao nao autorizada 

de qualquer informacao no sistema, 
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d) Assegurar que e possivel verificar e determinar as autoridades 
competentes designadas e os funcionarios relevantes da Comissao a que 
se referem os n.°s 1 e 2 do artigo 39.°, que podem ter acesso ao sistema 
de informacao automatizado centralizado e as informacbes desse sistema; 

e) garantir que seja possivel controlar e estabelecer que informacOes foram 
introduzidas no sistema, quando e por quem, e verificar as interrogacOes 
realizadas; 

f) Impedir a leitura, copia, modificacao ou eliminacao nao autorizadas de 

informacbes durante a transmissao de dados e o transporte de suportes 

de dados. 

3. 0 (s) representante (s) independente (s) designado (s) nos termos da alinea (f) 
do n.° 1 do artigo 50.° deve efectuar verificacoes de acesso e inqueritos de 
dados pessoais para assegurar que o acesso e os interrogatorios sao 
autorizados e realizados por utilizadores autorizados. Urn registro dessas 
verificacbes é mantido no sistema para reportar ao Comite Administrativo e é 

eliminado ap6s doze meses. 

ARTIGO 42°: IMPLEMENTACAO DE MEDIDAS DE SEGURANQA 

1. Cada Estado-membro designa uma autoridade competente da sua 
administracao aduaneira para efeitos de aplicacao a nivel nacional das medidas 

de seguranca referidas no artigo 46.°, n.° 1; 

2. A Comissao deve designar os seus funcionarios responsaveis a nivel da 
Comissao para as medidas de seguranca referidas no n.o 1 do artigo 46. 

3. Cada Estado-membro notificara a Comissao da autoridade competente que 

designou em conformidade corn o no 1 do presente artigo; 

4. A Comissao comunicara essas informacOes aos Estados-membros, bem como 
quaisquer outras informacoes relativas aos funcionarios da Comissao 
designados em conformidade corn o n.° 2 do presente artigo. 

5. As informacbes referidas no presente paragrafo devem ser registadas no 

sistema central automatizado de intormacao; no entanto, esta informacao nao se 

enquadra nas disposicOes do Capitulo IX. 

CAPITULO XI 
PROTECOO DE INFORMACOES NO SISTEMA CENTRAL DE INFORMACAO 

AUTOMATIZADA. 

ARTIGO 43: INTRODUCAO DE INFORMACOES 

A introducao de informacoes no sistema central de informacao automatizada rege-se 
pelas regras comunitarias e pelas disposicoes legislativas e administrativas do Estado-

membro que as fornecem. 
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ARTIGO 44°: USO DE INFORMACOES 

1. A utilizacao de informacoes provenientes do sistema central de informacao 

automatizada esta sujeita as regras comunitarias e as disposicOes legislativas e 

administrativas do Estado-membro que as utiliza. 

2. Os Estados-membros so podem utilizar informacOes do sistema central de 
informacao automatizada para realizar o objetivo referido no artigo 36.°. 

A pedido, o Estado-membro que forneceu as informacOes pode, no entanto, 
autorizar a sua utilizacao para outros fins, sob reserva dos termos e condigOes 

que possa ter estabelecido. 

0 use de informacOes para outros fins inclui investigacOes, procedimento e 

accOes judiciais. 

3. Sob a responsabilidade da Comissao, os funcionarios da Comissao so podem 
utilizar as informacOes do sistema central de informagao automatizada para 
efeitos da execucao das tarefas previstas no presente Ato Adicional, sob reserva 
de quaisquer condicOes estabelecidas pelo comite de gestao. 

4. Os dados pessoais so podem ser utilizados desde que tenham sido obtidos a 
partir do sistema de informacao automatizado central, em conformidade corn o 

artigo 46.°, n.° 7. 

ARTIGO 45°: CONSERVACAO DE DADOS DE CARACTER PESSOAL 

1. Os dados pessoais introduzidos no Sistema Central de Informacoes 
Automatizadas devem ser mantidos apenas durante o tempo necessario para 

atingir o fim para o qual foram introduzidos. 

Cada Estado-membro determinara o periodo durante o qual os dados pessoais 
que forneceu ao sistema central automatizado de informacao sera() mantidos. 

2. 0 Estado-membro que forneceu os dados pessoais pode prolongar o periodo de 
retencao de dados referido no n.° 1 do presente artigo, se tal for necessario para 

atingir o objectivo para o qual foi introduzido. 

Se o prazo nao for prolongado, os dados sao automaticamente apagados por 
iniciativa do Estado-membro que forneceu as informacOes pessoais. 

3. A Comissao informa o Estado-membro que forneceu os dados pessoais da 
supressao iminente referida no n.° 2 do presente artigo, corn urn (1) mes de 

antecedencia. 
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4. 0 (s) representante (s) independente (s) nomeado (s) nos termos do n.° 1, alinea 
f), do artigo 50.° deve realizar verificacoes para determinar se o period° de 
conservagao de dados pessoais no Sistema Central de Informacaes 

Automatizadas é respeitado. 

5. Urn registro das verificagOes realizadas e mantido para ser reportado ao Comite 
de Gestao e e eliminado apps 12 (doze) meses. 

ARTIGO 46°: ACESSO 

1. 0 acesso ao Sistema Central de informagao Automatizada sera concedido as 
autoridades competentes e aos funcionarios da Comissao designados no artigo 

42°. 

2. Para efeitos do artigo 34.° e sem prejuizo do n.° 7 do presente artigo, os 
Estados-membros e a Comissao designam, respectivamente, os seus 
funcionarios da administragao aduaneira e funcionarios da Comissao, que tern 
acesso as informagOes do Sistema Central de Informacao Automatizada. 

3. 0 acesso ao sistema e regulado pelos procedimentos referidos no artigo 50°. 

4. Para efeitos da aplicacao do artigo 50°, a equipa de gestao deve ter acesso ao 

sistema central automatizado de informacao. 

5. 0 Comite de gestao pode permitir as organizacties 
internacionais ou regionais o acesso as informagbes nao pessoais do Sistema 
Central de Informagao Automatizada, corn base na reciprocidade e sob reserva 
de quaisquer condigOes estabelecidas pelo comite de gestao. 

governamentais 

6. 0 (s) representante (s) designado (s) pelo Comite de Gestao, em conformidade 

corn o n.° 1, alinea f), do artigo 50.°, deve ter acesso ao Sistema Central de 

Informagao Automatizada. 

7. Cada Estado-membro enviara a Comissao uma lista dos funcionarios por ela 
designados nos termos do n° 2 do presente artigo. 

8. A Comissao facultara essas informagOes a todos os Estados-membros, bem 
como todas as informagoes pertinentes relativas aos funcionarios da Comissao 

designados nos termos desse paragrafo. 

9. Esta informacao esta integrada no Sistema Central de Informagao Automatizada 
e nao é abrangida pelas disposigOes do capitulo VIII. 

10.0s Estados-membros podem designar as pessoas corn direito de acesso ou os 
que nao tem direito de acesso aos dados pessoais que tenham fornecido. 
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11. No que diz respeito ao acesso aos dados pessoais no Sistema Central de 
Informacao Automatizada, as pessoas singulares exercem os seus direitos, 
nomeadamente o seu direito de acesso, de acordo corn as disposicoes 
legislativas e administrativas em vigor no territorio do Estado-membro em que 
esses direitos sao invocados e a regulamentacao comunitaria sobre o assunto. 

ARTIGO 47°: ALTERACAO DE INFORMAcOES NAO PESSOAIS NO SISTEMA 

CENTRAL DE INFORMACAO AUTOMATIZADO 

1. As informacees nao pessoais no Sistema Central de Informacao Automatizadas6 
podem ser alteradas, completadas, corrigidas ou suprimidas por iniciativa do 
Estado-membro que as forneceu. 

2. As informacOes nao pessoais serao alteradas, completadas, corrigidas ou 
eliminadas de acordo corn os procedimentos estabelecidos e implementados 
pela equipa de gestao, em conformidade com o disposto no artigo 50°. 

ARTIGO 48°: ALTERACAO DE DADOS PESSOAIS NO SISTEMA 

CENTRAL DE INFORMACAO AUTOMATIZADO 

1. Apenas o Estado-membro que fornece os dados pode comprometer-se a alterar, 
completar, corrigir ou apagar os dados pessoais inseridos no Sistema Central de 
Informacao Automatizada. 

2. Se urn Estado-membro considerar que os dados pessoais que forneceu sao 
inexatos ou que foram inseridos ou estao armazenados no Sistema Central de 
Informacao Automatizadacontrario ao presente Ato Adicional, devem assegurar 
que os dados em questao sejam alterados, completados, corrigido ou apagado 
sem demora. 

3. Se um Estado-membro dispuser de elementos comprovativos de que foram 
introduzidos ou armazenados no Sistema Central de Informacao Automatizada 
dados incorrectos, contrarios ao presente Ato Adicional, informara a Comissao o 
mais rapidamente possivel. A Comissao verifica os dados em questao e, se 
necessario, procede sem demora a sua alteracao, adicao, correccao ou 
apagamento. 0 Estado-membro que fornece esses dados concorda corn a 
Comissao de informar os Estados-Inembros de quaisquer adicoes, modificacoes, 
correccOes ou supressOes feitas. 

4. Se, ao introduzir dados pessoais no Sistema Central de Informacao 
Automatizada, um Estado-membro considerar que os seus dados contradizem 
os dados fornecidos por outro Estado-membro, notificara imediatamente esse 
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Estado-membro. Os Estados-membros em causa esforcam-se entao por 
resolver o caso. Se resultar numa alteracao, adicao, correccao ou apagamento 
de dados pessoais, o Estado-membro que faculta os dados concorda corn a 
Comissao de informar os Estados-membros a que se refere o n.° 7 do artigo 46.° 

5. Quando urn tribunal ou outra autoridade competente no territorio de urn Estado-
membro toma a decisao final de alterar, completar, corrigir ou apagar dados 
pessoais no Sistema Central de Informacao Automatizada, o Estado-membro em 
que a decisao e tomada toma as medidas necessarias. , ao fornecer os dados, 
para modificar, completar, corrigir ou excluir os dados sem atraso. Se os dados 
tiverem sido fornecidos por outro Estado-membro, o Estado-membro em que a 
decisao é tomada deve informar a pessoa que forneceu os dados. Este ultimo 
toma as medidas necessarias para modificar, completar, corrigir ou apagar os 
dados sem demora. 

ARTIGO 49°: RESPONSABILIDADES E OBRIGAcOES 

1. Cada Estado-membro é responsavel, na medida do possivel, pela exactidao, 
actualidade e legalidade das informacbes inseridas no sistema central de 
informacao automatizada. 

2. Cada Estado-membro e responsavel, em conformidade corn as suas proprias 
disposicc5es legislativas e administrativas, pelo prejuizo causado a uma pessoa 
em consequencia da utilizacao pelo Estado-membro em causa de informaceies 
provenientes do sistema central automatizado de informacao. 0 mesmo se 
aplica sempre que o prejuizo seja causado pelo Estado-membro que forneceu 
informacoes inexactas ou contrarian as disposicbes do presente Ato Adcional. 

3. Se o Estado-membro responsavel pelo prejuizo em conformidade corn o n.° 2 do 
presente artigo nao for o Estado-membro que forneceu os dados, os Estados-
membros em causa acordam no montante a reembolsar ao Estado-membro que 
ja tenha pago o prejuiso. 

4. Cada Estado-membro e responsavel, em conformidade corn as disposiyies 
legislativas e administrativas, pelo prejuizo causado a uma pessoa em 
consequencia da utilizacao pelos funcionarios da Comissao de informacbes 
provenientes do Sistema Central de Informacao Automatizada, em violacao do 
disposto no presente Ato Adicional. e desde que esta informacao tenha sido 
comunicada ao sistema pelo Estado-membro em causa. 

5. Se o dano for constatado por uma autoridade judiciaria competente no caso 
previsto no n.° 4 do presente artigo, o Estado-membro em causa pode 
apresentar a decisao em causa ao comite de gestao, que fara uma 
recomendagao a Comissao relativa ao reembolso. 
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CAPITULO XII 
GESTAO DE ASSISTENCIA MUTUA 

ARTIGO 50°: 0 COMITE DE GESTAO: ATRIBUIcA0 E FUNCIONAMENTO 

1. 	E criado urn Comite de Gestao (em conformidade corn o n.° 2 do artigo 22.° do 
Tratado Revisto), tendo ern vista: 

a) analisar as questbes relativas a implementacao deste Ato Adicional, bem 

como qualquer emenda a ele proposta; 

b) recomendar ao Conselho de Ministros propostas de alteracao ao presente 

Ato Adicional; 

c) recomendar ao Presidente da Comissao propostas de medidas a serem 

tomadas 	pelos 	Estados-membros 	para 	assegurar a 	interpretacao 	e 	a 

aplicacao uniformes do presente Ato Adicional; 

d) estudar, ern particular, novos metodos e procedimentos destinados a facilitar 

a prevencao, a investigacao e a punicao de infracOes relacionadas corn 

operacejes 	comerciais 	ilicitas 	e 	a 	executar 	todas 	as 	outras 	tarefas 

necessarias; 

e) fixar a composicao da equipa de gestao referida no n.° 1 do artigo 40.°; 

f) examinar e aprovar os procedimentos tecnicos e operacionais referidos no 

artigo 40.o, n.o 2, relativos ao Sistema Central de Informacao Automatizada; 

g) designar 	urn 	ou 	mais 	representantes 	independentes 	para 	efeitos 	das 

verificacees referidas no n.° 2 do artigo 41.° e no n.° 4 do artigo 45.° e 
determinar o ambito, a frequencia e outros termos e condicOes dessas 

verificagoes; 

h) determinar as condicoes a que se refere o artigo 41.o, n.o 3, relativas a 
utilizacao pelos funcionarios da Comissao de informacOes provenientes do 

Sistema Central de Informacao Automatizada; 

i) determinar qualquer condicao referida no artigo 46.°, n.° 4, para permitir o 

acesso 	as 	informacaes 	nao 	pessoais 	do 	sistema 	de 	informacao 

automatizado 	central 	a 	organizacOes 	governamentais 	internacionais 	e 

regionais; 

j) fazer recomendacbes a Comissao sobre os reembolsos a que se refere o 

artigo 49.o, n.o 5; 
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k) 	colaborar corn outras organizacties internacionais interessadas; 

I) 	examinar todas as questOes reiativas a presente Ato Adicional que possa ser 
submetida; 

m) informar a Comissao das suas decisOes. 

2. 0 Comite Administrativo decidira sobre as alteracties as listas constantes dos 
artigos 12°, 35° e 36°. 

3. Todos os Estados-membros sao membros do comite de gestao. 

4. 0 Comite de Gestao estabelece o seu proprio regulamento interno. Na falta do 
Regulamento Interno no momento da entrada em vigor deste Ato Adicional, o 
Regulamento 	Interno 	do 	Comite 	aplicar-se-6 	ate 	a 	adopcao 	pelo 	Comite 
Administrativo do seu proprio Regimento. 

5. As decisbes sobre as questbes relativas ao presente Ato Adicional sera° 
tomadas pelo Comite de Gestao por consenso. 

6. Quando uma decisao nao pode ser alcancada por consenso, a decisao é 
tomada por maioria de votos. 

7. 0 Comite de Gestao reOne pelo menos uma vez por ano. Elege anualmente seu 
presidente e seu vice-presidente. 0 Presidente e o representante do Estado-
membro que exerce a Presidencia da CEDEAO. 

8. As administracOes aduaneiras dos Estados-membros submeterao ao Comite 
solicitacees para a inclusao de itens na agenda das sessoes do Comite de 
Gestao. 

9. A Comissao envia o convite e o projeto de ordem do dia as administracbes 
aduaneiras dos Estados-membros, pelo menos quatro (4) semanas antes da 
sessao do Comite de Gestao. 

10.A Comissao presta servicos de secretariado ao Comite de Gestao 

CAPITULO XIII 
DELEGACAO DE PODERES 

ARTIGO 51°: DELEGACAO DE PODERES 

0 Conselho de Ministros e o Presidente da Comissao tomarao, se necessario, todas as 
medidas necessarias a implementacao do presente Ato Adicional. 0 Comite de Gestao 
prop -6e todas outras medidas a Comissao e este Ultimo, corn excepcao dos casos de 
medidas objectos de regulamentos de execucao, recomenda-as ao Conselho. 
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CAPITULO XIV 
DISPOSIcOES FINAIS 

ARTIGO 52°: EMENDA E REVISAO 

1. Qualquer Estado-membro, o Conselho de Ministros e a Comissao da CEDEAO 
poderao submeter propostas de emenda ou revisao do presente Ato Adicional. 

2. Propostas que nao emanam da Comissao da CEDEAO sao submetidas a ela. A 
Comissao comunicara todas as propostas aos Estados-membros no prazo de 

trinta (30) dias ap6s a sua recepeao. A Conferencia dos chefes de Estado e de 
Governo considerara propostas de emenda ou revisao ap6s urn period° de tres 
(3) meses concedido aos Estados-membros. 

3. As emendas ou revisbes sera° adotadas pela Conferencia dos chefes de Estado 
e de Governo, de acordo corn as disposiedes do Artigo 9 do Tratado Revisto da 
CEDEAO. Entram ern vigor apos assinatura e publicaeao no Jornal Oficial da 

Comunidade. 

ARTIGO 53°: ENTRADA EM VIGOR E PUBLICACAO 

1. 0 presente Ato Adcional ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, entra ern vigor ap6s a assinatura pelo 
Presidente da Conferencia de Chefes de Estado e do Governo. Por conseguinte, 
os Estados-membros e as Instituiebes da CEDEAO comprometem-se a iniciar a 
implementaeao das suas disposiebes assim que entrarem ern vigor. 

2. Este Ato Adicional ,,,,,,,,,,, sera publicado pela Comissao da CEDEAO no Jornal 

Oficial da Comunidade no prazo de trinta (30) dias a contar da data da sua 

assinatura pelo Presidente da Comissao. Sera igualmente publicado por cada 

Estado-membro no seu Jornal Oficial trinta (30) dias ap6s a notificaeao da 
Comissao. 

3. 0 presente Ato Adicional revoga e substitui a Conveneao A/P5/5/82, relativa a 
Assistencia Mutua Administrativa , assinada em 29 de Maio de 1982, em 
Cotonou, RepUblica do Benin. 

EM FE DO QUE, NOS, CHEFES DE ESTADOS E DO GOVERNO DOS ESTADOS 
MEMBROS DA COMUNIDADE ECONOMICA DOS ESTADOS DA AFRICA 
OCIDENTAL (CEDEAO) ASSINAMOS ESTE ATO ADICIONAL. 

FEITO EM ABUJA, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2018 

SO NUM ORIGINAL, EM FRANCES, EM INGLES E EM PORTUGUES, OS 

TRES (3) TEXTOS MERECEM TAMEEM CREDITO. 



Presidente da Republica do Mali 

/Iv) 

Sua Excelencia o enhor GeorgeMantreKTNEAH 	Sua Excelencia o Senhor Ibrahim Boubacar KEITA 
Presidente da 	Oblica do Liberia 

Sua Excelencia o Senhor Issoufou M • AMADOU 
Presidente da RepUblica do Niger 

N_CtikAs 

Sua Excei6ncia o Senhor Muhammadu BUHARI, GCFR 
Presidente, Comandante em Chefe das 

Forcas Armadas da Republica Federal da Nigeria 

Sua Excelencia o Senhor Julius Maada BIO 
Presidente da Republica da Serra Leoa 

Sua Excelencia o Senho Macky SALL 
Presidente da Republica do Senegal 

° 

)if 
ua celencia o Senhor Patrice TALON 

Presidente da Republica do Benim 
o entv 	och—fralC Christian KABORE 

Presidente do Burkina Faso 

Sua Excelencia Jorge Carlos de Almeida FONSECA 
Presidente da Republica de Cabo Verde 

Excelencia o Senhor Alassane OUATTARA 
Presidente da RepUblica de Cote d'Ivoire 

1Sua Excelencia o Senhor Aaarha Barrow 
Presidente da Republica da Gambia 

Sua Excelencia o Senhor Alpha CONDE 
Presidente da Republica de Guine 

Sua Excelencia o Senhor Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO 
Presidente da Republica do Gana 

Sua Excelenci o Senhorii;sfi Mario VAZ 
Presidente da epublica da Guine-Bissau 

Sua Excelencia o Senhor Faure Essozi4i a GNASSINGBE 
Presidente da Republica Togolesa 
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