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Gestora da JUE, Esmeralda Machele, dissertando sobre o lema Alfândega Digital
no dia mundial das Alfândegas

Plateia presente nas celebrações do dia mundial das Alfândegas, em Maputo

O processo de modernização dos serviços públicos através das Tec-

das operações de comércio externo.

nologias de Informação e Comunicação em Moçambique que culmi-

Com o uso da JUE a administração aduaneira tende a reduzir cada

nou com a implementação do sistema da Janela Única Eletrónica

vez mais o uso do papel a medida em que outros intervenientes do

(JUE) no seu quinto ano, já responde positivamente ao lema

processo de desembraço se forem integrando e que resulta na redu-

“Alfândega Digital” denominado pela Organização Mundial das Alfân-

ção da burocracia e redundância nos serviços prestados contribuin-

degas (OMA) ao ano de 2016.

do para uma maior eficiência nos processos.

Com este lema a OMA incentiva a promoção de iniciativas de digitali-

A plataforma JUE para além de estar disponível na internet, permite o

zação dos processos aduaneiros na região da SADC e Oriental por

acesso através de todos meios tecnológicos disponíveis.

forma a se privilegiar o uso de sistemas eletrónicos no desempenho
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O Sistema da Janela Única Eletrónica - JUE dispõe deste Outubro
de 2015 da funcionalidade de desembaraço do regime simplificado

em uso opcional no Terminal Aéreo de Maputo - TIAR, tendo registado até ao dia 29 de Fevereiro, 2521 declarações submetidas.
No despacho simplificado a submissão da declaração aduaneira e
efectuada exclusivamente em importações de bens e separados de
bagagem (os objectos, artefactos e equipamento pertencentes ao
passageiro que o acompanham ou que tenham sido despachados,
mas que não se enquadram nas franquias) trazidos por viajantes,
em excesso das suas franquias, para uso pessoal sem fins comerciais.
Com esta ferramenta eletrónica a gestão das Alfândegas no terminal, detém maior controle dos bens em situação de excesso de
franquia.

Bagagem do viajante
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CURIOSIDADES DO JANELINHO
SOBRE O NÚMERO ÚNICO DE CONSIGNAÇÃO - UCR
NOS PROCESSOS DE DESEMBARAÇO
UCR é o número emitido/ atribuído automaticamente pelo sistema todas as transacções comerciais internacionais,
na sua génese, capaz de identificar unicamente uma dada consignação, quer a nível nacional ou internacional.
O mesmo deve ser solicitado antes do inicio de qualquer transacção que tenha por fim o comércio internacional, ou
seja, antes do inicio do primeiro acto tendente a tramitação do processo aduaneiro de mercadorias, pois o mesmo
deve ser mencionado em todas as transacções relacionadas com determinada consignação, como por exemplo: pagamento ao estrangeiro junto do bancos comerciais, emissão de licenças ou autorizações junto dos Ministérios e/ou
agências de controlo, emissão de documento de transporte ou titulo de propriedade da mercadoria - consignação
(Bill of Entry, AWB, entre outros) e submissão de declaração aduaneira.
O uso do UCR traz benéficos no processo de desembaraço nos processos de desembaraço, pois:
 Promove a segurança entre fronteiras e acesso a informação no momento do desembaraço aduaneiro.

 Permite melhor gestão dos processos de modo a oferecer
aos operadores de parte a parte compensações nos procedimentos e facilita a integração de tratamentos em toda
a transacção.

 Permite o processamento antecipado de dados antes da
submissão da declaração aduaneira.

 Contribui para a celeridade do desembaraço aduaneiro.

 Auxilia na gestão de cadeia logística impulsionado a execução de operações atempadas.

 Elimina a redundância e duplicação de informação submetida pelo transportador e importador.

 Reduz a quantidade informação solicitada no acto de desembaraço.

 Proporciona uma ferramenta adicional na gestão da chegada/ recepção da carga global.

 Promove maior cooperação entre as Alfândegas dos países em causa.

Para mais informações visite o portal www.mcnet.co.mz e por favor, contacte o nosso Centro de Apoio ao Utilizador
da JUE através dos números 21 341110 e 84 3411 ou email suporte@mcnet.co.mz.

JANELA ÚNICA ELECTRÓNICA— O SISTEMA DE TODOS NÓS!

