Anexo 1 à carta 4500.07(EMS)1016
de 8 de março de 2021

Workshop EMS sobre a preparação para o intercâmbio de dados eletrónicos prévios
Participação à distância, 13 de abril de 2021 (das 12:00 às 15:00 CEST (UTC+2))

Programa
Horário

Programa

Animador

11:00-12:00

Inscrições

Secretariado

12:00-12:10

Observações iniciais

Patrick Richon
(Presidente)
Osamu Goto
(Vice-Presidente)

12:10-12:35
(25 min.)

Requisitos regulamentares e operacionais das alfândegas
para a transmissão das mensagens ITMATT e dos
respectivos EAD

Noor Adan (Secretaria
Internacional)

– A decorrer, com implementação de 2018 a finais de
2020
– A partir de 2021: STOP Act dos Estados Unidos da
América, Brexit, ICS2 e imposto sobre o valor
acrescentado para a União Europeia
– Importância dos EAD/ITMATT e medidas prévias antes
da implementação – Acordo de partilha de dados.
Situação da UPU e parecer da UPU
12:35-12:45

Perguntas e respostas

–

12:45-13:00
(15 min.)

Apresentação de um país sobre a implementação da
conformidade dos dados – Que etapas foram necessárias
para a implementação e como foi melhorada a
conformidade dos dados

Membro da Cooperativa
EMS (República Popular
da China)

13:00-13:15
(15 min.)

Desempenho operacional – Relatório sobre o nível de
declaração em ITMATT, relatório sobre a transmissão e a
rapidez de execução das mensagens ITMATT, opções de
monitorização do Sistema de Declaração para a
Alfândega (CDS)

Javier Garcia (Secretaria
Internacional)

13:15-13:30

Perguntas e respostas

–

13:30-13:50
(20 min.)

Soluções técnicas à disposição dos membros para a
recolha dos dados das mensagens ITMATT

Stéphane Herrmann
(Secretaria Internacional/
Centro de Tecnologias
Postais)

13:50-14:05
(15 min.)

Apresentação de um país sobre a implementação do CDS

Membro da Cooperativa
EMS (Ilhas Caimão)

14:05-14:15

Perguntas e respostas

–

2
Horário

Programa

Animador

14:15-14:45
(30 min.)

Ferramentas de monitorização e de relatório sobre a
qualidade para a avaliação do desempenho dos membros
da Cooperativa EMS relativamente às mensagens
ITMATT

Jean-Marc Coeffic
(Secretaria Internacional)

– Projeto de conformidade da UPU

Julia Bazukina (Secretaria
Internacional/Unidade
EMS)

– Ferramentas de monitorização SMART e prémios da
Cooperativa EMS
14:45-15:00
(15 min.)

Conclusões e próximas etapas

Patrick Richon
(Presidente)
Osamu Goto
(Vice-Presidente)

