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De acordo com o Aviso n° 20/GBM/2017, do Banco de
Moçambique, o termo de compromisso (TC) é um documento emitido pelo banco intermediário de uma operação de
importação ou de exportação para ser presente à autoridade
aduaneira, no qual o banco certifica que o importador ou
exportador é seu cliente e que está a intermediar a operação
de exportação/importação em causa, bem ainda onde o importador ou exportador assume o compromisso irrevogável
de remeter os documentos relevantes as receitas de exportação para o mesmo banco, nos prazos definidos para o
efeito.
A partir do dia 01 de Abril do ano em curso, o processamento eletrónico do termo de compromisso (TC) para Intermediação Bancária, tornou-se obrigatório em todas as
operações de importação de bens e mercadorias.
O TC é submetido na Janela Única Electrónica (JUE) pelo
importador através do seu Despachante Aduaneiro ou Banco
Intermediário.
O Banco comercial que inicia com o processo de importação
é o mesmo que deve terminá-lo, não havendo espaço para
mudança de banco em casos de aprovação do termo em
causa, estando o termo rejeitado o sistema permite a alteração de todos campos constantes no termo de com-
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Equipe alocada ao stand da MCNet

Sob o lema “Melhorando o Ambiente de Negócios para Acelerar a

Mega-projectos.

Recuperação Económica: Agro-negócio como factor acelerador!'',

A MCNet, uma parceria público privada, cujo principal objectivo é de

decorreu de 13 a 14 de Março corrente, a décima sexta Conferência

provêr às Alfândegas de Moçambique de ferramentas para a facilita-

Anual do Sector Privado (XVI CASP).

ção do comércio e melhoria do ambiente de negócios com soluções

A conferência deste ano vai focar-se na potencialização do agrone-

inovadoras concebida para facilitar o comércio internacional, partici-

gócio e a prestação de serviços aos projectos de petróleo e gás pe-

pou desta conferência, com o intuito de dar a conhecer as novas

las empresas nacionais.

áreas de expansão e abrangência da JUE por forma a englobar toda a

Para este fim, vai ser realizada uma exposição onde os empresários
nacionais vão mostrar a sua capacidade para prestarem serviços aos

cadeia de intervenientes no processo de desembaraço, desde a emissão de licenças até a inspeção não intrusiva.
Foi possível interagir com diversos empresários nacionais e grandes
empresas, como forma de alargar os seus conhecimentos sobre
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as necessidades das petrolíferas, assim como alargar a base de
networking entre elas.
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O primeiro serviço público online!
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