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Visitas ao Stand da MCNet

A Janela Única Electrónica (JUE) esteve presente na maior Feira Co-

tributo para a melhoria do ambiente de negócios.

mercial Internacional de Moçambique - FACIM organizada pelo IPEX

Neste ano marcante para a JUE, a visita aos stands caracterizou se

decorrida de 29 de Agosto a 4 de Setembro na província de Maputo,

por grande afluência de visitantes com o perfil de importadores/ ex-

em Marracuene – Ricatla.

portadores, operadores de comércio internacional, tecnologias de

A participação por via de dois stands localizados no pavilhão

informação, com alguns conhecimentos básicos sobre a JUE, mos-

Kongwa no stand da Autoridade Tributária (AT) com enfoque para

traram-se interessados em adquirir mais informações com vista a

procedimentos aduaneiros e no pavilhão Gwaza Muthini stand da

melhorar as suas actividades quotidianas através do uso de outras

MCNet, implementadora do sistema JUE, respectivamente, integra-se

funcionalidades por si ainda não exploradas com por exemplo a fer-

no âmbito das actividades das comemorações dos 5 anos do sistema

ramenta Busque e Encontre, que permite ao utilizador saber o está-

JUE e actividades contínuas de disseminação do processo de moder-

gio de desembaraço do processo.

nização e simplificação do desembaraço aduaneiro – JUE como con-
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Decorreu ainda durante a FACIM na sexta-feira, 2 de Setembro, um
seminário de reflexão sobre as experiências, realizações e desafios

Volvidos cinco anos da sua implementação, conforme realçou Isaías

da JUE, na promoção da competitividade do comércio externo em

Mondlane, a JUE provou, com a sua robustez, bons níveis de eficiên-

Moçambique, organizado pela CTA e a MCNet, em parceria com a

cia na tramitação de processos aduaneiros, tendo as Alfândegas de

Autoridade Tributária de Moçambique e a Câmara dos Despachantes

Moçambique não só incrementado a capacidade de colecta, como

Aduaneiros.

também de segurança e transparência imediata das receitas arrecaNa ocasião, o presidente do Conselho de Administração da MCNet,

dadas, as quais são canalizadas directamente ao sistema bancário
pelos operadores do comércio externo.

entidade que implementa a JUE,

Por sua vez, o vice-presidente da

no País, Rogério Samo Gudo, refe-

CTA-Confederação das Associações

riu que a instituição que dirige

Económicas de Moçambique, Agos-

ainda não está satisfeita com os

tinho Vuma, disse que a organiza-

Rogério Samo Gudo, Presidente do Conresultados alcançados, com a
selho de Administração da MCNet

JUE, tendo reiterado o compro-

ção está ciente da existência de
alguns desafios no processo de
Agostinho Vuma, Vice-presidente da

para atingir os níveis de eficiência almejados pela comunidade de

implementação da JUE, nomeada- CTA
mente a eliminação dos constrangi-

utilizadores do sistema.

mentos burocráticos que impedem o desenvolvimento do comércio

misso de continuar a trabalhar com as Alfândegas de Moçambique

externo, reforçando assim a competitividade de Moçambique no mer-

Para Isaías Mondlane, assessor da

cado internacional e a expansão do sistema electrónico de desemba-

Autoridade Tributária de Moçambi-

raço aduaneiro de mercadorias.

que, existem ainda vários desafios
no contexto da implementação da
JUE em Moçambique, nomeadamente a necessidade de conclu- Isaías Mondlane, assessor da Autoridasão dos módulos previstos no de Tributária de Moçambique
sistema, a integração na JUE de outros serviços públicos intervenientes na cadeia de desembaraço aduaneiro e de gestão de risco, a
interconectividade com os novos sistemas de pagamento como é o
caso do mobile money, entre outros.
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Participantes do seminário

BOLETIM INFORMATIVO—Nº 57

Num encontro de negócios, realizado, esta quarta-feira, 10 de Agosto,

trónico, para assegurar uma maior

em Maputo, por ocasião das comemorações do 5º aniversário de im-

celeridade em todos os processos

plementação da JUE em Moçambique, o presidente da Câmara dos

do comércio externo”, destacou.

Despachantes Aduaneiros (CDA), Dixon Chongo, considerou que

Num outro desenvolvimento, Pauli-

enquanto não estiverem integrados todos os intervenientes do pro-

no Dala disse ter constatado, a par-

cesso de desembaraço aduaneiro na JUE, em especial agências do

tir das intervenções feitas, no en-

Estado e Ministérios, os focos de corrupção, descontentamento generalizado continuarão no meio do processo.

Dixon Chongo, presidente da Câmara
dos Despachantes Aduaneiros

contro, que cada um dos envolvi-

Paulino Dala, Director geral adjunto das
Alfândegas
dos no processo tem um papel im-

“Queremos lançar um desafio, para

portante a desempenhar para que a JUE traga os resultados deseja-

termos o INATTER, os Ministérios da

dos.

Saúde e da Agricultura e Segurança

Trata-se de um encontro que

Alimentar dentro da JUE e veremos

serviu para perceber as vanta-

os níveis que o País irá subir nos

gens que a JUE trouxe para os

rankings internacionais do Doing

operadores do comércio externo,

Business”, frisou Dixon Chongo.

conforme explicou Kekobad Pa-

Para

tel, membro do Conselho de Ad-

o

presidente

da

CDA,

“enquanto tivermos que levar o tempo actual para conseguir licenças

ministração da MCNet.

para importação de medicamentos e produtos agro-pecuários, não

“Ficamos a saber que estão satis- Administração da MCNet

veremos a funcionalidade concreta da JUE, pois para o importador o

feitos com o sistema, apesar de

processo começa com o pedido de licenças, o transporte, processo

que ainda temos alguns desafios, nomeadamente conseguir integrar,

de desembaraço e entrada da mercadoria no seu armazém”.

na plataforma, os Ministérios e as agências do Governo que estão

Sob o lema “5 anos de facilitação do comércio”, o encontro, promovi-

envolvidos no comércio externo”, concluiu Kekobad Patel.

Kekobad Patel, Membro do Conselho de

do pela MCNet, reuniu agentes económicos, despachantes aduaneiros, agentes transitários e de navegação, importadores, entre outros.
Intervindo, na ocasião, o director-geral adjunto das Alfândegas de
Moçambique, Paulino Dala, garantiu que o INATTER já está a trabalhar com as Alfândegas, com vista à sua rápida integração na JUE,
enquanto decorrem contactos com os Ministérios da Saúde e da Agri-

cultura e Segurança Alimentar, para a mesma finalidade.
“Sabemos que cada uma destas partes tem as suas especificidades,
mas a ideia é integrá-las no sistema electrónico de desembaraço elec-

Partecipantes do encontro de negócios
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O primeiro serviço público online!

CURIOSIDADES DO JANELINHO
SOBRE O CENTRO DE APOIO AO UTILIZADOR DA JUE
Sabia que:
O CENTRO DE APOIO AO UTILIZADOR DA JUE, CAU - JUE foi criado a pensar unicamente em si!
O centro é o seu melhor instrumento para interacção com as Alfândegas no processo de desembaraço, obtendo esclarecimentos sobre a legislação e procedimentos para rapidamente ultrapassar as dificuldades no
uso da JUE.
Conhece o tipo de questões que pode apresentar ao CAU-JUE?
Por exemplo:
Esqueci minha palavra-passe de acesso a
JUE! Como recuperá-la?

Em que fase está o desembaraço da minha
mercadoria?

É verdade que o sistema JUE não está disponível?

Será que as imposições devidas pelo meu

Será genuína a matrícula do meu carro?

Há mais de 24 horas que o despachante diz ser
um problema das Alfândegas. Será verdade?

carro já foram pagas?

O CAU-JUE é composto por funcionários aduaneiros e técnicos de informática e está disponível das 8h às
20h de segunda à sexta-feira e das 8h às 12h30 aos sábados.
Telefone: +258 21 341110

Email: suporte@mcnet.co.mz

Móvel:

Portal: www.mcnet.co.mz

+258 843411

JANELA ÚNICA ELECTRÓNICA— O SISTEMA DE TODOS NÓS!

