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PLATAFO
PLATAFORMA
RMA ELECTRÓNICA DA JUE COBRE MAIS DE 80% DOS REGIMES ADUANEIROS
O processo de modernização dos serviços
de desembaraço aduaneiro em curso
designadamente a implementação da Jane-

la única Electrónica (JUE) completa no dia
09 de Dezembro o seu segundo ano após o
lançamento oficial.

O sistema JUE contempla acima de 20
módulos e funcionalidades destinados aos
diferentes intervenientes do comércio
internacional que contribuem significativamente para a facilitação das actividades
dos operadores de comércio externo.
De referir que deste o lançamento do sistema JUE até hoje foram submetidos acima
de 314,897 declarações e colectadas receitas acima de 35,445,678,663.64 Meticais
(equivalente a 1,181,522,622.12 Dólares),
Na fase II do projecto agora em curso prevê – se a implementação de mais 15 módulos o que resultará na introdução mais
melhorias no processo de desembaraço.
Para os módulos já implementados a plataforma beneficia até a data cerca de 2,591
utilizadores cadastrados com base nos
perfis relacionados com cada ramo de actividade previsto no fluxo de desembaraço
aduaneiro da JUE.

Utilizadores do Tradenet
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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O primeiro serviço público online!

NOVA FUNCIONALIDADE PARA
MAIS CONFORTO DOS
UTILIZADORES
O acompanhamento da evolução das tecnologias
de informação, ao lado da implementação faseada dos diferentes módulos tem estado no centro
das atenções da equipe de implementação da
Janela Única Electrónica (JUE), não só para proporcionar o uso confortável das ferramentas electrónicas mas para acomodar as diversas solicitações de melhorias apresentadas pelos utilizadores as quais representam valor acrescentado para
os utentes do sistema JUE.
Assim, o portal da JUE constitui uma das ferramentas privilegiadas para proporcionar informação relacionada com os processos de desembaraço aduaneiro, nomeadamente o estágio de cada
processo desde o inicio da sua submissão na
plataforma JUE www.mcnet.co.mz.
A equipe da JUE, imbuída pelo principio da transparência e reconhecendo a primazia do represen-
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tante do operador económico
(despachante) perante as Alfândegas
no que toca ao acesso aos processos
aduaneiros quando submetidos a plataforma da JUE, criou e adicionou
recentemente uma nova funcionalidade virada para os gestores de logística
das empresas operadoras de comércio
internacional. A referida funcionalidade denomina-se “Busque & Encontre” e permite visualizar informação relacionada com o manifesto de carga submetida pelo
agente de navegação, lista de portos, estágio da declaração
aduaneira entre outras.
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VANTAGENS DO “BUSQUE E
ENCONTRE”
O uso do “Busque & Encontre” permite
ainda monitorar os processos aduaneiros
de forma rápida, confortável e planear
melhor as operações a nível de gestão do
comércio internacional. Por outro lado,
envolve em si o elemento da transparência que obriga ao aumento da eficiência e
desempenho de todos intervenientes.
Resultado de pesquisa de declaração

Estágio da declaração
APROVADA
CANCELADA
DESEMBARAÇADA

Descrição
A Declaração foi aprovada pelo verificador documental estando pronta
para as fases seguintes do processo de desembaraço.
A declaração foi cancelada.

AGUARDA APRECIAÇÃO DA DIRECÇÃO GERAL

Processo de desembaraço concluído.
Fase aleatória de verificação da conformidade das declarações prestadas
e com o exame físico da mercadoria.
A declaração está inactiva.
A declaração aguarda confirmação do inicio da descarga da mercadoria a
ser dada pela autoridade portuária.
A declaração aguarda a apreciação da Direcção Geral.

AGUARDA VERIFICAÇÃO

A declaração aguarda a verificação documental.

AGUARDA VERIFICAÇÃO DO GESTOR

A declaração aguarda a verificação pelo Gestor.

AGUARDA ANÁLISE DA INTELIGÊNCIA

A declaração aguarda a análise da Inteligência

AGUARDA ANÁLISE DE CONFORMIDADE
INACTIVA
AGUARDA CONFIRMAÇÃO DE DESCARGA

AGUARDA APRECIAÇÃO DA DIRECÇÃO REGIONAL A declaração aguarda a apreciação da Direcção Regional.
AGUARDA ANÁLISE DE RISCO

SAÍDA DE MERCADORIAS EM CURSO

A declaração aguarda a análise de risco.
A declaração aguarda pagamento de direitos e demais imposições e taxa
de rede.
Aguarda resposta do despachante ao questionário emitido pelo oficial
aduaneiro.
Saída de mercadorias em curso.

PÓS DESEMBARAÇO

A declaração está sujeita a auditoria pós desembaraço.

AGUARDA PAGAMENTO
DECLARAÇÃO REJEITADA COM QUESTIONÁRIO

Estágios das declarações aduaneiras
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CURIOSIDADES DO JANELINHO
Para aceder ao Busque & Encontre
A funcionalidade Busque e Encontre têm como objectivo proporcionar aos
operadores de comércio externo, de entre eles: gestores do sector logísticos,
procurement e comercias, a possibilidade de acompanhar os estágios dos
seus processos aduaneiros no sistema sem recorrer necessariamente ao seu
representante perante às Alfândegas.

Sabia que:
Para aceder a funcionalidade Busque & Encontre o utilizador deve estar registado no portal da JUE ?
Caso ainda não esteja, pode faze-lo através do link “REGISTE-SE AGORA!” ou do submenu Registo no portal da JUE.

Preencha o formulário online e submeta o formulário preenchido clicando em “Registe-se agora!” .
Um email será enviado. Para confirmar o registo clique no link que aparece no email.
Para mais informações queira por favor consultar as instruções de acesso a nova funcionalidade disponíveis na página inicial
do portal www.mcnet.co.mz através do link :

Para os utilizadores registados anteriormente, será enviado um email com a nova credencial de acesso ao
portal.
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CURIOSIDADES DO JANELINHO
Sobre a validação do Termo de compromisso (TC)
pelos bancos comerciais
Caro utilizador d da JUE
Sabia que:
Após a submissão electrónica do TC para qualquer Banco Comercial, a sua aprovação deve ocorrer em 48
horas?
Certifique-se sempre que o banco contém em antecipado toda a informação de suporte para o sucesso da
transacção.
Evite as demoras !
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