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Foto familia dos participantes no workshop sobre a JUE em Nacala
Workshop em Nacala

No âmbito das suas actividades contínuas de disseminação do Siste-

Nacala e sugestão de possíveis melhorias a serem implementadas no

ma de Todos Nós, a equipe de implementação da Janela Única Elec-

uso de ambas plataformas.

trónica - JUE realizou de 16 a 20 de Novembro em Nacala um

Por outro lado o facto de prevalecer o entendimento de que iniciati-

workshop que contou com a participação de vários agentes econó-

vas de género, desenvolvidas em outros locais diferentes da capital

micos que operam naquela cidade. Segundo dados estatísticos, Na-

do país reforçam a ideia da abrangência que se pretende da Janela

cala é classifica como uma das áreas do país com o maior volume de

Única Electrónica e permite o aumento da interação e colecta de sen-

negócios e um número representativo de operadores de comércio

sibilidade.

externo existentes.
Os participantes tiveram durante o workshop a oportunidade de obO workshop teve como objectivo para além assegurar o processo de

ter esclarecimentos relativos as Leis e Procedimentos com vista a

revisão e reflexão participativa do Primeiro Serviço Público Online

maximizar as actividades do seu quotidiano através da nova ferra-

durante os 4 anos de implementação, promover um encontro de aus-

menta moderna de desembaraço.

cultação entre os operadores do comércio externo e Alfândegas de
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O primeiro serviço público online!

A equipe de implementação da Janela Única Electrónica (JUE), como
parte das boas prácticas de controle de qualidade adoptadas em todo

percurso da implementação do Primeiro Serviço Público Online, com
vista aquisição e renovação da certificação ISO 90001 efectua periodicamente auditórias internas que incluem não só o controle de do-

cumentos e processos e que permite, deste modo que as suas actividades o tenham mecanismo interno de controle de qualidade dentro

de política administrativa. A ausência de controle adequado para
empresas de estrutura complexa a expõe a inúmeros riscos, frequentes erros e desperdícios.
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O primeiro serviço público online!

CURIOSIDADES DO JANELINHO
SOBRE DESCRIÇÃO DE ARTIGOS NA DECLARAÇÃO
ADUANEIRA
Caro operador de comércio externo!
No âmbito dos esforços para maximização das funcionalidades da Janela Única Eletrónica (JUE), informase que para o desembaraço de algumas mercadorias o sistema passa a incluir campos obrigatórios para
indicação da composição ou especificação técnica facilitando o processo de avaliação das mesmas.
Com efeitos desde de 01 de Outubro de 2015, passaram a situação acima os seguintes produtos:


Bebidas alcoólicas;



Tabaco;



Viaturas.

Certifique de que constam da factura do fornecedor as informações relativas a
i) Número de caixas;
ii) Selos a aplicar;
iii) Teor alcoólico;

iv) Marca do produto;
v) Cilindrada; e
vi) Ano do 1° registo da viatura.

Contribua para a eficiência do primeiro serviço público online!
Em caso de dúvidas, do acima exposto, 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!

