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JUE CONTRIBUI NO CONTROLE DE
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO DE BENS
Na sequência do Artigo 7, do aviso
do Governador do Banco de
Moçambique, com referência Nº
01/GBM/2013, de 8 de Março, em
vigor desde 01 de Maio do corrente
ano o processamento electrónico
do Termo de Compromisso para
Intermediação Bancária de Exportação de Bens (TC) passou a ser
electrónico por via da JUE.
Todavia, o mesmo documento,
concede 06 meses para adequação
dos processos de modo que em 01
de Novembro de 2013,
todos os intervenientes do comércio externo, nomeadamente
Despachantes Adua-

neiros, Exportadores e Bancos
Comerciais, são obrigados a processar o Termo de Compromisso
através da Janela Única Electrónica das Alfândegas (JUE).
Não obstante terem sido formados
128 colaboradores dos bancos
comerciais a nível central, 18 colaboradores do Banco de Moçambique e acima de 50 despachantes
aduaneiros e seus colaboradores,
a equipe de formação da JUE promove ainda sessões de reciclagem
para os intervenientes de 15 de Outubro a 01 de Novembro do corrente ano.

Aviso do Banco de Moçambique

Equipe de Formação JUE

Formandos durante a sessão de formação
Endereço:
Av. Vladmir Lenine, nº 174
Edificio Millennium Park
Bloco “B”, 2º Andar

Centro de apoio ao utilizador
Telefone
Fax

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

Email: info@mcnet.co.mz
www.mcnet.co.mz
MAPUTO - Moçambique

Telefone
Email

: +258 21 341 110
: support@mcnet.co.mz
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U T I L I Z A D O R ES D A
FRONTEIRA DE RESSANO GARCIA NO ENCONTRO PROMOVIDO PELA
JUE E MCLI
Participantes do encontro em Komatiport

A introdução do novo regulamento de trânsito e implementação das respectivas funcionalidades na Janela Única Electrónica
(JUE) , despoletou a necessidade de informar e esclarecer os utilizadores da fronteira
Ressano Garcia (RG), de modo a evitar
constrangimentos no seguimento dos procedimentos decorrentes do novo Diploma
Ministerial 116/2013 de 08 de Agosto.
Neste âmbito realizou-se em parceria com a
MCLI – Mozambique Corridor Logistic Iniciative no Border Inn conference centre -

Barbara Mommen, MCLI

FICHA TÉCNICA
Direcção: Cacilda Z. Chicalia

fronteira de Ressano Garcia, um encontro
que envolveu despachantes aduaneiros,
agentes transitários, transportadores e a
equipe da JUE liderada pela gestão da Fronteira de RG com vista a esclarecer para
além dos aspectos relativos as alterações
no regulamento de trânsito e os seus benefícios no que concerne a tramitação das
mercadorias em trânsito e, questões relativas as novas funcionalidades da JUE.
Barbara Mommen, representante da MCLI
procedeu com o discurso de boas vindas e
agradecimento aos participantes, em especial a equipe das alfândegas e da JUE pela
disponibilidade imediata e apoio contínuo
na resolução de questões pontuais para a
melhoria do sistema para o almejado sistema de desembaraço aduaneiro perfeito.

Por seu turno, Lavinia Macul, Gestora
Sénior da DGA para a JUE, procedeu com
esclarecimento de alguns artigos de relevo
do novo regulamento de trânsito 116/2013
de 08 de Agosto não deixando de referir os
benefícios trazidos pelo mesmo com vista a
facilitação do trânsito, no que concerne a
limitação dos meios de transporte por
declaração; gestão da garantia (debito /
credito) e; o
armazém
de
trânsito e seu
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Lavinia Macul, DGA

regime de permanência das mercadorias.
Adicionalmente deu-se a conhecer a nova
funcionalidade de adição de meios de transportes no sistema da JUE que passa a ser
efectuada pelo declarante para possibilitar a
adição atempada dos meios por parte do
despachante e agentes transitários como
forma de reduzir o tempo de espera na fronteira pelos motoristas.
Durante o encontro realizado foram apresentadas varias preocupações relacionadas
com o fluxo operacional da JUE, designadamente discrepância do peso na declaração
(SAD 502) e no meio de transporte,
Continua na pág.3
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NÚMERO ÚNICO DE CONSIGNAÇÃO (UCR) - UTILIDADE E IMPORTÂNCIA
Com a implementação do Termo de Compromisso para Intermediação Bancária na
Exportação de Bens, foi também
implementado por via da Janela
Única Electrónica o Número Único de Consignação UCR (Unique
Consignment Reference) na
medida em que Moçambique
juntou-se aos países que
seguem os padrões da Organização Mundial Comércio adoptando o UCR nas transacções de
Comércio Externo.

bém conhecido como sendo a referência
que liga todas as informações de uma tran-

Assim, sendo o TC via electrónica assegura o cumprimento da
obrigatoriedade de remessas
resultantes das Exportações
pelo que todas as transacções
bancárias relacionadas com o
comércio internacional, nomeadamente exportações devem
estar relacionadas ao UCR.

Com o UCR atribuído as transacções comerciais internacionais,
é possível identificar unicamente
determinada consignação, quer
a nível nacional ou internacional.
Com efeito, o URC deve ser aplicado a todos os movimentos
internacionais de mercadorias e
bens para os quais o controle
aduaneiro é necessário. É tam-

sacção comercial desde o inicio da encomenda ou consignação das mercadorias e
bens, pelo fornecedor, até ao
momento da chegada da mesma
a fronteira de entrada no país de
importação e finalmente a sua
entrega ao importador ou consignatário.

Países membros da Organização Mundial do Comércio

A aquisição do UCR pelos operadores de comércio externo é
feita através de seus representantes diante da Autoridade
Aduaneira, por via da plataforma
electrónica da JUE.

UTILIZADORES DA FRONTEIRA DE RESSANO GARCIA EM ENCONTRO PROMOVIDO PELA JUE E MCLI
Continuado pa pág.2

apresentar as entidades alfândegarias junto as fronteiras de saída e entrada.

e a limitação no número de usuários com
perfil de submissão de detalhes do transporte no sistema, com impacto nos tempos
e custos de desembaraço.
Daude Daia, Gestor da Fronteira de Ressano Garcia, esclareceu no que concerne ao
processamento do SAD 502, aos participantes a necessidade da sua impressão e
asseguramento de que o motorista esteja
na posse do mesmo durante o percurso e
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Daude Dai, em reacção a uma das reclamações relacionadas com custos adicionais
alegadamente cobrados na fronteira de
Ressano Garcia, desencorajou quaisquer
pagamentos diferentes das imposições
aduaneiras e demais taxas reflectidas no
aviso de pagamento emitido pelo sistema
JUE, conforme previsto na Lei.

Daude Daia, Fronteira de Ressano Garcia
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MELHORIAS NO COMÉRCIO
EXTERNO ELEVAM
POSICIONAMENTO NO RANKING
DOING BUSSINESS 2014
O relatório do Banco MUNDIAL publicado
anualmente, revela subida de Moçambique
em três posições em relação ao ano passado de 2013, a qual esta relacionada com
duas reformas realizadas no ano corrente
nas áreas de comércio internacional e
obtenção de licenças de construção.
No comércio internacional consta que a
implementação do sistema de Janela Única
Electrónica das Alfândegas facilitou o
comércio internacional, no sentido em que
reduziu a utilização do papel na tramitação
dos processos bem como os tempos de
desembaraço, uma vez que a informação é
introduzida uma única vez, e fica disponível
a todos os intervenientes do processo em
tempo real.
Serviram de indicadores de medida, o
número de documentos exigidos para

importar e
exportar, o
tempo
no
processo de
desembaraço,
bem
como o custo
p a r a Comparação entre Moçambique e as outras económias quanto a facilidade no comércio
importar e internacional. Fonte: Base de dados do Doing Business
exportar por contentor nos processos
e controle de Investimentos, poderão conaduaneiros em geral.
tribuir ainda mais para melhoria do ambiente de negócios e aumento de competitividaEm suma, Moçambique encontra-se na 131ª
de internacional das empresas no país.
posição na classificação mundial de um
conjunto de 189 economias em todo o munO quadro abaixo ilustra os dados comparado.
tivos do Comércio internacional em Moçambique em relação a média na África subA Fase II da implementação da JUE que
sahariana.
inclui entre outros a adição de Ministérios
ou serviços de licenciamento de mercadorias por via electrónica, Agências de gestão

Resumo dos procedimentos e documentos para comércio entre fronteiras em Moçambique. Fonte:Base de dados do Doing Business
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CURIOSIDADES DO JANELINHO
Sobre falhas de indicação de estância no manifesto
Caro utilizador do Terminal Internacional de Carga Marítima de
Maputo (TIMAR)

Sabia que:
 A submissão de Avisos de chegada / manifestos de carga pelos agentes de navegação relativos à viaturas apenas, deve

ser feita para o terminal TIMAR MAPUTO - SECTOR AUTOMOVEL com o código 11TI4?
E que:
 Os Avisos de chegada / manifestos com cargas mistas devem ser submetidos para o terminal TIMAR - Maputo, Terminal

Internacional Marítima com o código 11TI1?
Note que em caso de falha de indicação de estância no Aviso de chegada / manifesto, dever-se-á proceder com o cancelamento e re-submissão para estância correcta.
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