CAU – Descrição
geral
Módulo de formação online

Este módulo de formação online fácil de utilizar
apresenta uma
descrição geral do Código Aduaneiro da União
(CAU).
Centra-se nas características essenciais, no
impacto sobre o trabalho das autoridades
aduaneiras e dos operadores e nos principais
benefícios para ambos.

Para beneficiar plenamente do potencial deste
curso, recomendamos que o integre no seu
programa de formação próprio e desenvolva um
programa de aprendizagem mista.

Objetivos de aprendizagem
Público alvo
Todos os funcionários aduaneiros e operadores
que precisam de uma rápida descrição geral da
legislação do CAU e dos seus benefícios.

Línguas disponíveis
Este módulo está disponível nas 22 línguas da
UE.
No que se refere à situação atual, consulte a tabela
no sítio web EUROPA.

No final deste curso de 105 minutos, terá aprendido
sobre:
-

O Código Aduaneiro da União (CAU) em geral;
a estrutura do CAU e os seus principais
regimes e benefícios por tema aduaneiro;
o impacto do CAU no setor público e no setor
privado.
os prazos das transições do CAU;
os diferentes atos jurídicos do pacote do CAU:
Ato Delegado (AD), Ato de Execução (AE) e Ato
Delegado Transitório (ADT).

Particularidades deste módulo
As principais características do CAU e
os
benefícios
são
abordados
detalhadamente
por
atividade
aduaneira.
No âmbito deste módulo, pode
consultar qualquer domínio do seu
interesse na ordem que entender
clicando no item correspondente.

Elementos gerais
Pode interromper o curso. Quando reabrir o curso
pode recomeçar no ponto onde o deixou. As secções
completadas são indicadas a amarelo no menu.
Um sumário do curso com as informações mais
relevantes está disponível em formato para impressão na
biblioteca do curso.

Como começar e como utilizar estes
cursos de formação online?
-

Descarregue o curso de formação online utilizando
o formulário próprio.
Para .iso, .exe, .html and .html5 escolha o ficheiro
zipado normal.
Para a versão .scorm ser integrada no seu sistema
SGA escolha o ficheiro zipado (scorm).
Leia o Guia de Início Rápido disponível no ficheiro
zipado descarregado. Explica como instalar os
cursos no seu sistema.
A utilização do curso não exige dos formandos um
nível elevado de competências em matéria de
tecnologia da informação.
Em caso de problemas técnicos contacte em primeiro
lugar o seu administrador local. Se o problema
persistir, envie uma descrição (incluindo capturas de
ecrã) para taxud - elearning@ec.europa.eu

Como foram desenvolvidos os cursos?
Este curso é um dos módulos de um vasto programa de
formação online da UE sobre o CAU (ver o sítio EUROPA).
Este programa de formação online da UE sobre o CAU
pode ser seguido como um programa completo.
No entanto, os módulos foram concebidos para permitir
a seleção de módulos individuais em função das suas
necessidades de competência profissional.
Os cursos foram desenvolvidos no âmbito do Programa
Alfândegas 2020. O conteúdo do programa de formação
online sobre o CAU foi criado por uma equipa de projeto
formada por um grupo de peritos aduaneiros das
administrações nacionais e do setor privado em estreita
colaboração com a Direção-Geral da Fiscalidade e da
União Aduaneira da Comissão Europeia.

Contacto: DG TAXUD/E3
Gestão dos Programas e Formação UE
taxud - e-learning@ec.europa.eu

