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Tenda do Contribuinte na FACIM

No âmbito da 49ª edição da FACIM 2013 que decorreu na última
semana de Agosto do ano corrente em Marracuene – Ricatla, o projecto Janela Única Electrónica – JUE num stand alocado na “Tenda
do Contribuinte” explorou a oportunidade de expor o sistema do
desembaraço das Alfândegas, com vista a dar a conhecer aos visitantes o novo serviço fornecido através da JUE, seus objectivos e
benefícios no contexto da modernização dos serviços públicos e
facilitação do comércio.
O stand da JUE atraiu na sua maioria investidores estrangeiros,

Stand da JUE

onde apresentadas as suas preocupações os mesmos tiveram
esclarecimentos relativamente:
 As leis;
 Os procedimentos e,
 Os benefícios de implementação de um sistema electrónico.
A presença do sistema do desembaraço das Alfândegas na 49ª
edição da FACIM permitiu também a execução do processo de
reimportação das mercadorias ali expostas pelos vários expositores
nacionais e internacionais presentes naquele recinto.
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QUADROS DO INAMAR E DA MAR
MARI-INHA DE GUERRA VISITAM CENTRO
DE OPERAÇÕES DA JUE

ACTIVIDADES DE DISSIMINA
DISSIMINAÇÃO
ÇÃO
Novo regulamento de Trânsito DM 116/2013
de 8 de Agosto

No âmbito da entrada em vigor do novo regulamento de trânsito
aduaneiro através do Diploma Ministerial 116/2013 de 08 de Agosto, em revogação do anterior 307/2012 de 12 de Novembro, teve
inicio a sua disseminação na província de Sofala-Beira desde o
passado dia 27 e 28 de Agosto do ano corrente.
As sessões contaram com a participação da comunidade de operadores de comércio externo da Beira e de representantes das Alfândegas do Malawi.

Quadros do INAMAR e da Marinha de Guerra no Centro de Operações JUE

O Sistema da JUE despertou interesse no seio de muitas instituições públicas que buscam a modernização por via da implementação de tecnologias modernas de comunicação e informação.
Uma delegação do Instituto de Navegação Marítima, INAMAR e da
Marinha de Guerra visitou no passado dia 01 de Agosto as instalações do centro de operações da JUE com vista a familiariza-se
com o sistema de Janela Única incluindo seu sistema electrónico
de controlo de entrada e saída de navios dos principais portos
Moçambicanos.
A delegação composta por quadros seniores daquelas instituições, foi recebida pelo Director Geral das Alfândegas acompanhado pela equipe de implementação da JUE tendo na altura partilhado com os delegados os principais passos levados a cabo desde
o inicio da implementação da JUE com o enfoque para o módulo
de gestão electrónica de manifestos de carga marítima que outrora era feita manualmente. Por outro lado, o director Geral das
Alfândegas percorreu com os visitantes o centro de operações e
centro de dados, tendo demonstrado abertura para partilhar de
experiência no controle via satélite de navios que demandam os
portos Moçambicanos.
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O novo dispositivo trouxe consigo aspectos que visam imprimir
maior facilitação aos operadores de comércio externo e que tem na
sua génese consensos alcançados em encontros tidos entre o
sector privado e a Autoridade Tributária.
O aspecto que merece algum destaque relaciona-se com a percentagem da garantia global nas operações de trânsito fixa em 35% do
total das imposições aduaneiras se a mercadoria fosse destinada
ao mercado interno. Acresce-se ao aspecto referido a aplicação de
cautelas fiscais que reduzem o valor da garantia para 20% apenas.
Estabelece igualmente o referido diploma a limitação de embarques parciais por declaração aduaneira de trânsito para um máximo de 40.
A implementação do novo regulamento será efectuada de forma
gradual de modo a permitir uma transição confortável por parte
dos utilizadores e minimização do congestionamento do porto da
Beira.
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PALESTRA NO INSTITUTO

JANELA ÚNICA ELECTRÓNICA CONTA
COM MAIS TRÊS BANCOS COMERCIAIS

DE FORMAÇÃO BANCÁRIA
Mais três bancos comerciais assinaram o acordo de adesão para intermediação bancária no passado dia 16 de Agosto, em acto presidido pelo Dr. Rosário Fernandes, Presidente da Autoridade Tributaria de Moçambique, em
Maputo, no Centro de Conferências Joaquim Chissano, a margem da X Sessão do Conselho de
Fiscalidade.

Palestra no Centro de Formação Bancária

O Instituto de Formação Bancária leva a cabo nas
suas sessões de formação palestras relacionadas
com as tecnológicas modernas de informação e
comunicação no sector público com impacto para
o sector bancário. Assim sendo, a equipe de implementação da JUE foi mais uma vez convidada a
proceder uma palestra relacionada com o pagamento de imposições aduaneiras e outras taxas
por via dos bancos comerciais bem como os mecanismos electrónicos para o controle de exportações e repatriamento dos respectivos capitais de
acordo com o Aviso 001/GBM/2013, em vigor desde
01 de Maio do ano corrente.

Com a integração de
mais bancos, os utilizadores da JUE passam a partir da referida data a contar com
mais agências bancárias para o pagamento das imposições aduaneiras e

Assinatura do
acordo de adesão
AT & Barclays

Assinatura do
acordo de adesão
AT & Procredit

Assinatura do acordo de adesão AT & ABC
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FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, BASE DA
QUALIDADE DE SERVIÇOS DA JUE
negócio e da prestação de serviços de qualidade.

No âmbito da melhoria contínua da prestação dos serviços aos utilizadores da
JUE, a Equipe dos departamentos de IT e
de Apoio aos utilizadores, beneficiou de
uma formação e posterior certificação em
ITIL (Information Technology Infrastructure Library). A mesma decorreu de 23 à 31
de Agosto do ano corrente, no centro de
formação da JUE em 2 sessões com a
duração de 4 dias cada.

A adopção das recomendações do ITIL permite a redução substancial de custos, através da optimização da utilização das capacidades e conhecimentos dos recursos humanos, de processos adequados e da tecnologia disponível.

O ITIL é essencialmente uma metodologia
para gestão da infra-estrutura de tecnolo- Partecipantes da Formação ITIL
gias e sistemas de informação desenhado
serviços prestados pelas tecnologias comucom base nas boas práticas mundiais tendo
nicação e informação com os requisitos de
como objectivo principal o alinhamento dos

A gestão proactiva e a contínua melhoria de
serviços preconizada no ITIL contribui para
o aumento da qualidade em simultâneo com
a contenção dos
custos globais.

CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE ISO 27001
A certificação de qualidade por instituições
líderes a nível global em auditoria com vista
imprimir maior confiança no uso de soluções
padrão e conformidade com as melhores
práticas nos processos, constituiu preocupação da equipe de implementação da JUE,
virada para satisfação do utente dos sistemas e por último a facilitação no processo
de desembaraçado aduaneiro por via de
tecnologias modernas.
Com efeito, a UNIVERSAL REGISTRARS,
concedeu em Agosto do ano corrente o Certificado ISO/IEC 27001:2005 ao projecto JUE
nas vertentes de Segurança na Gestão de
informação e infra-estrutura do centro de
dados, tornando-se a primeira distinção de
género em Moçambique com reconhecimento nos esforços empreendidos para segurança dos sistemas de informação.
A segurança da informação tem em vista a
protecção e salvaguarda da Informação incidindo nos aspectos de Confidencialidade,
que garantem que a informação apenas esteja disponível a quem está autorizado a acede

4

-la; a Integridade, no sentido de que a informação é exacta, completa não sofre modificações sem a autorização devida, por último,
a Disponibilidade que é restrita aos utilizadores autorizados e quando seja necessária.
De referir que a certificação nos processos
de actuação proporciona um melhor conhecimento dos sistemas de informação, das
suas vulnerabilidades, podendo desta feita
se traçar estratégias adequadas resultando
no aumento do nível de controle de riscos.
Por outro lado, a nível dos recursos humanos, suscita a necessidade de elevação
dos conhecimentos e maior consciencialização das questões de segurança bem
como as responsabilidades de cada um
dos envolvidos na gestão da informação.
A medida enquadra-se nos esforços realizados pelas Alfândegas de Moçambique
para observância de uma das recomendações da Organização Mundial das Alfândegas na materialização dos protocolos
comercias entre os países membros com
vista a troca de informação por via de

meios modernos
e de forma segura.
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CURIOSIDADES DO JANELINHO
Embarques Parciais no âmbito do novo Diploma Ministerial nº 116/2013:
Sabia que:
A mercadoria em trânsito pode ser transportada em 1 até ao máximo de 40 embarques
sobre a mesma declaração? (nº 3 do artigo 24)
E que as mesmas devem ser da mesma qualidade e transportadas por via do mesmo tipo
de transporte? (alíneas a) e b) do nº 3 do artigo 24)
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