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ALFÂNDEGAS
DO BOTSWANA
VISITAM JUE
Encontro de cortesia entre a Delegação do Botswana e Autoridade Tributária

Uma delegação multidisciplinar do Botswana, chefiada pelo presidente da Autoridade Tributária deste país, Keneilwe Morris, efectuou, entre os dias 9 e 11 de Dezembro de 2012, uma visita de trabalho
ao nosso País, visando colher experiências
sobre a implementação de tecnologias de
comunicação e informação no sector público, concretamente a Janela Única Electrónica (JUE).
Para além da Autoridade Tributária, integraram a delegação daquele país da
SADC os ministérios do Comércio, Finanças e o sector Privado.
A deslocação da delegação do Botswana

a Moçambique resulta da parceria com a
(USAID) Southern Africa Trade Hub, uma
agência, sedeada em Gaberone e que tem
como um dos objectivos a promoção e facilitação do comércio e o incremento da
competitividade através da adopção das
melhores práticas a nível do Comércio Internacional na região da SADC.
No decurso da visita, o presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, Rosário Fernandes, acompanhado por directores gerais e seus adjuntos, para além dos
membros da equipa de implementação
da Janela Única Electrónica (JUE), recebeu a delegação do Botswana, tendo, na

Delegação do Botswana em visita às Alfândegas - Direcção de Normação e procedimentos Aduaneiros

Endereço:
Av. Vladimir Lenine, nº 174
Bloco “B”, 2º e 3º Andar

Telefone
Fax

: +258 21 303 326
: +258 21 303 325

altura manifestado a sua satisfação pelo
facto de uma delegação de um país economicamente estável, com referência no
continente e no mundo, como é o caso do
Botswana, ter escolhido humildemente
Moçambique para adquirir experiências
sobre a implementação do sistema da Janela Única Electrónica.
Durante o encontro, o presidente da Autoridade Tributária de Moçambique explicou
que uma das vantagens para o sucesso da
JUE, no País, foi a grande aposta na formação e capacitação de quadros para a
operacionalização do sistema.
"A equipa de implementação desenhou
e levou a cabo um programa de formação
muito arrojado, para permitir a capacitação em muito pouco tempo do maior número de utilizadores quer de despachantes, quer de funcionários aduaneiros, para
a adopção desta nova filosofia de trabalho", disse Rosário Fernandes.
Por seu turno, Keneilwe Morris explicou
que as lições tiradas ao longo da visita
iriam ser replicadas no seu país e, apesar
de Botswana possuir melhores indicadores de desenvolvimento económico, também experimenta os mesmos problemas
de Moçambique relativos à necessidade
de facilitação do comércio e aumento da
receita do Estado.
Continua na pág.2
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DO BOTSWANA
VISITAM JUE
Continuado da pág.1

A delegação aproveitou a ocasião
para interagir com os utilizadores da
JUE de ambas plataformas, designadamente MCMS (ambiente exclusivamente reservado às Alfândegas) e
Tradenet (sistema para os restantes
utilizadores), junto do TIMAR – Terminal Internacional de Carga Marítima, despachantes e o First National
Bank, um dos bancos comerciais participantes da JUE.
No que toca à reforma do quadro legal para acomodação da JUE, a delegação teve a oportunidade de visitar
a Direcção de Normação e Procedimentos das Alfândegas chefiada por
Catarina Nehemia, onde de forma
pormenorizada se inteirou da estratégia adoptada para realização de
reformas normativas com vista a acomodar o novo sistema de ambiente
sem papel.

Foto em grupo junto ao FNB

Delegação do Gabão colhendo experiências

PAÍS AFRICANO DE EXPRESSÃO
FRANCESA INTERESSA-SE PELA JUE
Tal como tem vindo a acontecer desde
o início da implementação do sistema de desembaraço célere de mercadorias, Janela Única Electrónica
(JUE), países africanos com a mesma
preocupação de facilitar o comércio
internacional têm visitado Moçambique para colher experiências sobre o
sucesso registado na implementação
do sistema de desembaraço recomendado pela Organização Mundial das
Alfândegas (OMA).
O Gabão, um país da África Central, de
expressão francesa, enviou igualmente
uma delegação composta por membros
da Agência de Promoção de Investimento e Exportação daquele país, para
uma visita de trabalho de dois dias, a
Moçambique.
Ao receber a delegação do Gabão, o
presidente da Autoridade Tributária
de Moçambique, Rosário Fernandes,
acompanhado por seus directores gerais e adjuntos, manifestou o seu agrado por países africanos em franco de-
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senvolvimento como o Gabão, terem-se
deslocado a Moçambique para adquirir
experiências, reiterando a disponibilidade para a cooperação assim como
para a prestação de esclarecimentos de
quaisquer dúvidas relacionadas com o
processo de implementação do sistema
JUE, através das suas equipes.
Por se tratar da estância, onde iniciou a
fase piloto deste sistema de desembaraço aduaneiro, o Terminal Internacional
Marítimo de Maputo (TIMAR) foi um dos
locais visitados pelos Gaboneses, cujo
país regista um volume de transacções
comerciais por via marítima correspondente a 90 por cento do volume global
de transacções, razão pela qual a delegação acredita que a implementação de
um sistema como a Janela Única Electrónica vai contribuir para a melhoria do
processo de desembaraço das mercadorias e consequentemente o comércio
externo.
No Standard Bank, um dos bancos comerciais participantes da JUE, os visitantes tiveram a oportunidade de aferir
in loco aos serviços relacionados com a
JUE, na agência sede daquela instituição financeira, em Maputo.
Continua na pág.3
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QUADRO LEGAL ADUANEIRO
EM PROL DA FACILITAÇÃO
DO COMÉRCIO REFORÇADO

Troca de experiências entre o responsável do Standard Bank e a delegação do Gabão

Continuado da pág.2

Durante a visita, a delegação quis saber das reais motivações que levaram o
Standard Bank, como instituição privada, a embarcar no projecto da JUE, ao
que o representante do Banco, Abdul
Razac, disse: ”Com a introdução deste
sistema vai permitir a captação de alguma clientela que não trabalhava com
o Banco e que vai começar a ver que
nós também estamos envolvidos com
o processo tecnológico para acompanhar o que se passa no mercado e ao
mesmo tempo acompanhar as autoridades do País no desenvolvimento dos
processos de implementação de pagamentos cada vez mais rápidos e fiáveis
de modo a tornar o processo mais rápi-

do e fácil para os clientes”.
Já no Centro de Operações e o Centro
de Formação da JUE, a delegação obteve explicações detalhadas sobre a
arquitectura e funcionamento do sistema, bem como observou como é gerida
a capacitação dos quadros para o uso
do sistema, factor chave para a eficiente utilização do sistema JUE.
A delegação do Gabão ficou impressionada com o facto de a formação
ser grátis para toda a comunidade
envolvida no comércio externo e ainda
beneficiar de materiais de consulta,
nomeadamente o manual e/ou DVD
interactivo em função do módulos envolvidos.

Encontro de cortesia entre a Delegação do Botswana e o Standard Bank

O Quadro legal aduaneiro acaba de ser
reforçado em prol da facilitação do comércio, através do Diploma Ministerial
(DM) 314/2012 de 23 de Novembro
que aprova o regulamento do Operador
Económico Autorizado – OEA.
Publicado em Novembro de 2012, o
diploma introduz um novo estatuto que
se destina aos agentes económicos que
operam com o comércio internacional
mediante o preenchimento dos requisitos definidos pelo DM, visando também
garantir a facilitação do comércio e
aceleração do desembaraço de mercadorias no País.
Com a aprovação do referido documento os operadores económicos elegíveis
têm a possibilidade de requerer a atribuição do estatuto de Operador Económico Autorizado, que consiste na obtenção de vantagens adicionais no âmbito
da actividade como importador e/ou
exportador.
A nível de sistema JUE, ao OEA (Canal
azul) são suprimidos automaticamente
os estágios que separam o momento
da entrada da mercadoria no território
aduaneiro e o desembaraço da mesma
junto às estâncias aduaneiras.

Foto em grupo junto ao edifício-sede do Standard Bank
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NÚMERO DE UTILIZADORES DA JUE
ELEVA-SE EM PERÍODO DE PICO
principais fronteiras em todo o País,
num total de 25 estâncias aduaneiras.
Como efeito, de 01 de Janeiro a até
31 de Dezembro de 2012, foram submetidas cerca de 70.000 declarações
aduaneiras através da JUE em todas
as estâncias, resultando uma colecta
de receita para o Estado Moçambicano de cerca de (10,498,218,086.77)
milhões de meticais correspondentes a
349,940,602.89 USD.

O sistema da Janela Única Electrónica
registou um aumento de utilizadores
durante o período de Novembro e Dezembro em consequência do aumento das transacções comerciais assim
como da expansão do sistema para as

O estabelecimento de uma infra-estrutura robusta em termos de equipamentos
e meios redundantes para fornecimento
de energia e comunicação, contribuíram
sobremaneira para uma prestação de
serviços aduaneiros contínuos e eficientes, acrescida da disponibilização de
equipas de suporte adicionais aos diferentes postos aduaneiros e restantes
utilizadores que operam com a JUE.

O sistema que funciona desde Setembro
de 2011 conta actualmente com uma
equipe de suporte que detêm sete centros localizados em Maputo, Beira, Chimoio, Tete, Nampula, Nacala, e Pemba.
A fase II do projecto JUE que terá o seu
início no primeiro trimestre de 2013 com
o arranque da tramitação dos despachos
de trânsito pela JUE, bem como a expansão do uso do sistema nos restantes terminais de carga internacionais, implicará
um aumento do número de utilizadores e
necessidade de maior assistência aos utilizadores para o uso correcto do sistema
e maior benefício das suas funcionalidades.
Refira-se que têm sido desencadeadas várias sessões de formação e de reciclagem
para uso do sistema de forma ininterrupta
pelos centros de formação localizados nas
regiões Sul, Centro, e Norte do País.

DICAS SOBRE A JUE
DECLARAÇÕES RODOVIÁRIAS
Sabia que para as declarações de mercadorias que chegam via
rodoviária o sistema da JUE confronta os dados do manifesto
rodoviário com os dados da declaração aduaneira submetida?
(Estância aduaneira / importador e exportador / valores)?!

E que, adicionalmente, o sistema questiona no acto da submissão da declaração se o utilizador tem a certeza de que
os dados seleccionados para declaração estão correctos?
Por exemplo: da estância, do valor da factura e/ ou CPA?!
MANIFESTOS

DECLARAÇÕES MARÍTIMAS E AÉREAS
Sabia que para as declarações de mercadorias que chegam via
marítima ou aérea ao país, o sistema valida o meio de transporte o que implica usar apenas um conhecimento de embarque
para uma declaração que tenha o mesmo meio de transporte?..... Isto é: 01 bill of landing para 01 declaração marítima e
01 airwaybill para 01 declaração área, respectivamente?

Sabia que para os casos de correcção dos manifestos, foi
acrescentada a funcionalidade de impressão de recibo de
pagamento para os manifestos?!
Para mais esclarecimentos a respeito queira por favor contactar o nosso call center através do email support@mcnet.
co.mz ou telefone para o nº 21 34 11 10.
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