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Ambrósio Orubale, Director geral adjunto das Alfândegas

Rogério Samo Gudo, PCA da MCNet S.A.

Fáusio Mussá, economista-chefe do
Standard Bank

A Janela Única Electrónica (JUE) colectou, desde a sua implementa-

“Actualmente, o sistema cobre uma rede de 71 locais, que operam

ção, em Setembro de 2011, até à data, cerca de 127 biliões de meti-

nos seus mais variados regimes para o desempenho das actividades

cais, tendo sido submetidas, no mesmo período, através deste siste-

do comércio transfronteiriço”, disse o Director-geral Adjunto das

ma electrónico de desembaraço aduaneiro, cerca de 1.200 mil decla-

Alfândegas, admitindo existir ainda aspectos a serem considerados

rações aduaneiras.
Esta informação foi revelada, na quarta-feira, 20 de Julho, em Maputo, pelo Director-geral Adjunto das Alfândegas de Moçambique, Ambrósio Orubale, à margem de um encontro de negócios, organizado

pela MCNet - entidade que implementa a JUE em parceria com Standard Bank, no âmbito de uma serie de eventos alusivos ao quinto
aniversário da JUE que se celebra este ano.
São cinco anos desde o início da operacionalização da Janela Única
Electrónica, no País, uma ferramenta electrónica que, para Ambrósio
Orubale já provou, com a sua robustez, bons níveis de eficiência na
tramitação de processos aduaneiros, o que permite a libertação dos
funcionários do simples manuseamento de papéis para acções mais
Oradores do pequeno almoço de negócios em parceria com o Standard Bank

sistemáticas de controle de risco.
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Participantes no pequeno almoço de negócios sobre o impacto da bancarização na colecta de receitas do Estado com a JUE
Continuado da pág. 1

sequentemente, a facilitação do comércio e melhoria do ambiente de

para se atingir melhores níveis de abrangência de colecta da receita,

negócios.

na medida em que Moçambique detém postos fronteiriços em locais
remotos, onde não existem bancos.

No evento o Economista-chefe do Standard Bank, Fáusio Mussá, que
fez uma apresentação sobre o impacto da bancarização na colecta da

O encontro, que teve como tema “Impacto da bancarização na colec-

receita do Estado com a JUE, referiu que a cobrança das receitas

ta de receita do Estado com a JUE”, surge, conforme explicou Rogé-

fiscais utilizando o sistema bancário permite uma melhoria do pro-

rio Samo Gudo, Presidente do Conselho de Administração da MCNet,

cesso como um todo, sobretudo no que diz respeito à transparência

na sequência das actividades comemorativas dos cinco anos de

e rapidez.

implementação da JUE em Moçambique.

Do ponto de vista das perspectivas de evolução da banca em Mo-

“Como programa de actividades comemorativas dos cinco anos da

çambique, o economista sustentou que a banca não está imune às

JUE, está ainda prevista a realização de um ciclo de conferências,

dificuldades que a actual conjuntura representa e alertou para a ne-

palestras, visitas a diversos locais, onde o sistema de desembaraço

cessidade de criação de uma cultura de pagamento de impostos no

electrónico de mercadorias opera, incluindo uma gala a realizar-se a

País, seja por via electrónica, através dos bancos ou inovando atra-

9 de Dezembro próximo”, indicou.

vés do telemóvel ou outras plataformas.

Pretende-se com estas acções, segundo realçou Rogério Samo Gudo, divulgar os ganhos alcançados com a modernização dos serviços públicos e, também, um momento de reflexão para a recolha de
aspectos que ainda precisam da atenção, em termos de melhoramento da qualidade dos serviços por via de melhores práticas internacionais, através das Tecnologias de Informação e Comunicação e, con-

FICHA TÉCNICA
Direcção: Cacilda Z. Chicalia

Edição e informação geral: Equipe JUE

Layout e arranjo gráfico: Equipe JUE

DISP. REGº Nº 48/GABINFO-DEC/2012

Participantes no pequeno almoço de negócios

BOLETIM INFORMATIVO—Nº 56

CURIOSIDADES DO JANELINHO
SOBRE A FERRAMENTA DE INQUÉRITO NO PORTAL DA JUE
Caro operador de comércio externo!
Sabia que,
No portal da Janela Única Electrónica, existe uma ferramenta através da qual pode enviar os seus comentários com
vista a melhorar ainda mais o Sistema de Todos Nós – JUE?
Sob a opção Inquérito no menu principal do portal da JUE, responda as questões colocadas e deixe ficar os seus
comentários no espaço reservado para o efeito.

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!

