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Reforço sobre os meios de redundância

O âmbito da operacionalidade da Janela Única Electrónica (JUE) continua
em alargamento ao longo de todo o
País, sem, no entanto, deixar de parte
as medidas de redimensionamento em
termos dos equipamentos de energia
alternativos necessários para a manutenção da disponibilidade do sistema,
bem como as redes de comunicação.
Para reforço dos meios de energia alternativos instalados desde o arranque da JUE em 2011, a equipe de implementação colocou, recentemente,
mais geradores de energia eléctrica
junto do centro de operações da JUE,
com vista a garantir a continuidade do
funcionamento do sistema em caso de
falha no abastecimento de energia da
rede geral de distribuição.
Estes novos investimentos, resultantes
da presente necessidade, bem como
outras atinentes à prestação de um

serviço de desembaraço célere, constatadas após o início da implementação da JUE, elevam de forma contínua
os custos operacionais previamente
estimados pelo estudo de viabilidade
económica da JUE. No entanto, começam a ser visíveis os ganhos trazidos
pelo SISTEMA DE TODOS NÓS, esperando-se que os resultados sejam ainda maiores para o Estado bem como
todos os restantes operadores envolvidos no processo de desembaraço
aduaneiro.

Arranca implementação
da fase II
A JUE vai, em breve, arrancar com a implementação da fase II, que abrange
outras áreas que interferem no processo de desembaraço aduaneiro e que
podem concorrer para a redução do
tempo de desembaraço.
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Apresentação ao Banco de Moçambique

Apresentação da JUE ao Ministério do Interior

ACÇÕES DE DISSEMINAÇÃO DA FASE II
A massificação do uso da JUE passa
pela intensificação das acções de
sensibilização para o conhecimento
generalizado das funcionalidades
do sistema e os benefícios trazidos

pelo mesmo no dia-a-dia dos operadores de comércio externo, incluindo o sector informal.
Nesta senda, realizou-se na sede
da Associação dos Mukheristas, em
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electronicamente, pois, para as Importações e Exportações de certos
produtos, os Ministérios, Agências
e Departamentos emitem previamente licenças ou Certificados de
Inspecção.
Outro módulo não menos importante que irá entrar em vigor no âmbito
da fase II de implementação é o de
controlo cambial, que visa essencialmente disponibilizar as informações relativas às transacções de
comércio externo e controlo da ba-

lança de pagamentos pelo Banco de
Moçambique, através da introdução
do pedido de termo de compromisso
electronicamente por via da JUE nos
bancos comerciais.

Acções de formação
As acções de formação de utilizadores para o uso dos novos módulos
como sejam Trânsito e Armazéns estão em curso desde o dia 15 de Fevereiro. A mesma formação destina-se
aos operadores de trânsito e gestores de armazéns alfandegários.
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Maputo, no bairro da Maxaquene
um encontro entre os membros da
associação e a equipe de implementação da JUE, cujo objectivo era
de dar a conhecer o novo meio de
desembaraço de mercadorias e esclarecer questões relacionadas com
os processos tramitados na fronteira terrestre, através deste sistema
electrónico.
Porque os módulos a serem acrescidos na implementação da fase II da
JUE incluem os que se destinam ao
licenciamento electrónico para importação ou exportação de certos
produtos, a equipe da JUE tem levado a cabo acções de disseminação
e sensibilização junto das entidades que emitem tais licenças com
vista a integrarem a JUE e passarem
a emitir e enviá-las electronicamente às Alfândegas.
No mês de Fevereiro último foram
feitas apresentações da JUE aos
Ministérios do Interior, Instituto Nacional de Estatísticas e Banco de
Moçambique.
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Troca de impressões sobre a JUE durante visita do PGR

PROCURADOR GERAL VISITA CENTRO DE OPERAÇÕES
O Procurador-Geral da República
(PGR), acompanhado por quadros
seniores daquela instituição, levou
a cabo, no dia 07 de Fevereiro passado, uma visita ao Centro de Operações da Janela Única Electrónica
(JUE) com o intuito de se familiarizar
com os processos relacionados com
o comércio internacional tramitados
electronicamente por via do novo sistema de desembaraço aduaneiro.
A comitiva da PGR foi recebida pelo
Director Geral Adjunto das Alfândegas, Aly Mallá, acompanhado pelos

Visita do PGR

membros da equipa de implementação do sistema aduaneiro de desembaraço célere de mercadorias.
Ao longo da visita, o Procurador-Geral da República, congratulou a
iniciativa da Autoridade Tributária
de Moçambique em embarcar com
a implementação das novas tecnologias nos seguintes termos: “não se
pode travar com as mãos o avanço
tecnológico, pois de contrário corremos o risco de ficar para trás neste
mundo globalizado em que cada vez
mais somos chamados a adequar os

meios de trabalho e os processos de
modernização do mundo em geral”.
O Procurador-Geral enalteceu, igualmente, as medidas tomadas pela
equipa de implementação atinentes
à disponibilidade e continuidade dos
serviços através do estabelecimento
de equipamentos de redundância,
quer seja para energia eléctrica, quer
para comunicações.
Outro factor salientado por Augusto
Paulino, e que mereceu toda a atenção da equipa de implementação, é
a importância da formação contínua
com vista a transformar o Homem
para a aceitação das mudanças, bem
como a necessidade de salvaguardar
a integridade da informação tramitada pelos sistemas aduaneiros.

PGR tece considerações sobre a JUE durante o encontro
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GESTÃO DE GARANTIA PARA REGIME DE TRÂNSITO
O processamento de declarações
aduaneiras de trânsito e armazéns
aduaneiros, via Janela Única Electrónica vai constituir não só grande
economia de tempo como também
irá permitir um fluxo maior de mercadorias em trânsito.
O Diploma Ministerial nº 307/2012
de 15 de Novembro que aprova o
Regulamento de Trânsito Aduaneiro

instrui aos transportadores e transitários, tanto nacionais como estrangeiros sobre as formas de prestação
e desoneração da garantia. Com
esta ferramenta, concluído o movimento de trânsito é emitida a quitação ou desobrigação da garantia,
facilitando os movimentos de trânsito esporádicos.
A gestão dos armazéns aduaneiros

CONSELHO EMPRESARIAL NACIONAL
A implementação da Janela Única Electrónica constituiu um
dos principais pontos analisados pelos membros do Conselho
Empresarial Nacional da CTA-Confederação das Associações
Económicas de Moçambique, no decurso da reunião de preparação da agenda da CASP 2013.
A funcionar há cerca de 2 anos, a implementação da Janela
Única Electrónica constituiu uma das medidas levadas a cabo
pelo Governo em parceria com o sector privado para a facilitação do comércio e melhoria do ambiente de negócios em
Moçambique.
Com efeito a equipe de implementação da JUE, apresentou o
estágio da implementação, bem como desafios enfrentados
a todos níveis e propostas de soluções em prol da facilitação
do comércio internacional.
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passa, igualmente, a ter um tratamento (módulo) específico o que
traz maior transparência, pois, a
gestão dos armazéns aduaneiros,
com aperfeiçoamento activo de
mercadorias, e sem aperfeiçoamento de mercadorias e armazéns para
arrecadar mercadorias em trânsito,
passam a ter um controlo electrónico e muito mais eficiência.
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DICAS SOBRE A JUE
NOTIFICAÇÕES DO ESTÁGIO DA DECLARAÇÃO
Sabia que no âmbito dos esforços para a melhoria dos serviços providenciados atravéz JUE incluindo a redução de
tempos de desembaraço, notificações por email são emitidas pelo sistema nos seguintes momentos de tramitação
da declaração:
i) Validação do pagamento da declaração pelo banco;
ii) Rejeição da declaração com emissão de questionário pelo verificador;
iii) Emissão da autorização de saída de mercadoria.
Outras notificações são emitidas internamente pelo sistema como por exemplo quando uma declaração é encaminhada para o Director Geral das Alfândegas.
Note que as notificações só são enviadas aos emails dos despachantes e não dos assistentes. Caso não esteja a recebê-las envie a reclamação para o email registration@mcnet.co.mz e indique o seu id (nome de utilizador) no Tradenet.

A SUA DECLARAÇÃO A SUBMETER CONTÉM VÁRIOS ARTIGOS?
Então solicite a activação do “Carregamento de Artigos”
ao seu perfil de utilizador e o aplicativo para a criação
do ficheiro EDI, através do email info@mcnet.co.mz.
O aplicativo em formato Excel permite listar até 999 ar-

tigos, converter em ficheiro EDI e de seguida carregá-lo no
sistema JUE.
Em caso de dúvidas queira por favor contactar o nosso call
center através do email support@mcnet.co.mz ou telefone
para o nº 21 34 11 10.

JANELA ÚNICA ELECTRÓNICA – O SISTEMA DE TODOS NÓS!

CURIOSIDADES

TRÂNSITO DE MERCADORIAS E ARMAZÉNS ADUANEIROS
1 - Tendo feito uma garantia, a qual está a ser usada para cargas em trânsito, por exemplo, no valor de
100.000.000.00MT, o que devo fazer para aumentar a
garantia, ou posso continuar com a mesma?
R: A garantia deve ser prestada para cobrir a totalidade
dos direitos e demais imposições aduaneiras a que a
mercadoria em trânsito estaria sujeita se introduzida no
país para o consumo.
O sistema JUE calcula a garantia necessária nos termos
previstos pelo Regulamento de Trânsito Aduaneiro, DM
307/2012 de 15 de Novembro.
Assim, a prestação da garantia bem como o reforço
do valor são exigidos nos termos previstos pelo DM
307/2012, entretanto, tendo feito uma garantia num valor e o movimento de mercadorias continuar a ser o mes-

mo em princípio não precisará aumentar a sua garantia.
Para mais detalhes sobre garantia recomendamos que
leia a legislação acima indicada.
2 - Quando uma mercadoria passa pela fronteira de destino qual a confirmação que o agente ou despachante pode
ter para saber se de facto a mercadoria seguiu, uma vez
que a garantia está cativa?
R: O agente que submeteu a declaração deverá ter a informação pela actualização do estágio do movimento que
será indicado no sistema.
3 - Será que ainda continuaremos a usar os modelos 14?
R: No trânsito via JUE, o modelo 14 é substituído pela Declaração Aduaneira de Transito, submetido ás Alfândegas
pelo declarante e impresso na estância aduaneira de partida do trânsito.

JUE – O PRIMEIRO SERVIÇO PÚBLICO ONLINE!
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