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Parada militar na direcção regional norte
Drº Aly Mallá nas comemorações do Dia Mundial das Alfândegas
na direcção regional Centro, Tete

DIA MUNDIAL DAS ALFÂNDEGAS
O dia Mundial das Alfândegas comemorado

des desportivas de confraterni-

a 26 de Janeiro em mais de 120 países que

zação e palestras com foco nos

integram a Organização Mundial das Alfân-

avanços impulsionados pela

degas, com um único objectivo de desenvol-

implementação das tecnolo-

ver a cooperação técnica entre as adminis-

gias modernas no Sector Tribu-

trações aduaneiras em prol da simplificação

tário e em especial o sistema da Janela Úni-

Durante os eventos que contaram com a

e harmonização das normas internacionais,

ca Electrónica (JUE).

participação dos vários parceiros, foi enalte-

foi celebrado no presente ano Sob o lema
“Comunicação: Partilhando Informação para
uma melhor Cooperação”.

Comemorações do dia mundial das Alfândegas na direcção regional
norte

O lema escolhido pelo organismo internacional, alinha-se com os pressupostos de introdução do sistema JUE que prevê no seu

Neste âmbito, a Autoridade Tributária de

plano de implementação a interconexão com

Moçambique (AT) assinalou a data na cidade

alguns países vizinhos para a troca segura e

de Tete com réplicas nas direcções regio-

eficiente de informação relacionada com

nais norte e sul do país através de activida-

comércio transfronteiriço.

cida a nova forma de comunicação dos stakeholders envolvidos no comércio externo e
as Alfândegas que se baseia nas melhores
praticas internacionais, propiciando a necessidade da rápida assimilação sob pena de
exclusão ou desactualização.

Endereço:
Av. Vladmir Lenine, nº 174
Edificio Millennium Park
Bloco “B”, 2º Andar
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O primeiro serviço público online!

NOVOS MÓDULOS EM PREPARAÇÃO PARA O ARRANQUE

Terminal de Contentores

A implementação dos novos módulos e fun-

permitir aos vários intervenientes a

cionalidades cujo processo de preparação

submissão dos seus pedidos elec-

inclui a formação de utilizadores, acções de

tronicamente.

sensibilização entre os funcionários das
Alfândegas afectos as áreas aduaneiras visadas bem como os vários utentes dos Serviços públicos oferecidos através da JUE, visa
essencialmente garantir que as novas funcionalidades respondem as reais necessidades dos utilizadores para uma migração tranquila do actual ambiente para o electrónico.
O regime de importação e exportação temporária, previsto no artigo 21 do Diploma Ministerial 16/2012 que aprova o desembaraço
aduaneiro de mercadorias, constitui um dos
módulos a serem implementados e que irá

De referir que com a introdução deste regime
especial na JUE, que culmina com a suspensão do pagamento de direitos e demais

permitidos.
O módulo de produtos combustíveis que

elevam-se os mecanismos de eficiência no

passará a ser processados na JUE em regi-

controlo aduaneiro a que as mesmas estão

me experimental como forma de preparação

sujeitas.

para a migrarão, foi alvo de várias sessões

Com a migração do processo manual deste
regime para a JUE, os agentes económicos
passam a ter maior facilidade na submissão

de reflexão para acomodar os procedimentos actuais bem como as particularidades
inerentes aos tipos de produtos.

da informação e possibilidade de monitora-

Integra igualmente a lista de novos módulos

mento dos períodos de permanência das

a gestão de cargas demoradas que irá permi-

mercadorias nos locais de consignação com

tir uma gestão de prazos fácil e eficiente com

a devida transpa-

a possibilidade de flexibilização do processo

rência

de leilões e controle de desempenho dos
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resultantes de inobservância dos prazos

imposições para as mercadorias em causa,

FICHA TÉCNICA
Direcção: Cacilda Z. Chicalia

Terminal de combustíveis

evitando

eventuais multas

diferentes terminais de carga.
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MÓDULO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA
FLUXO DA JUE
A funcionalidade do módulo de Importação e Exportação Temporária

da mercadoria como pagamento de taxas outras imposições.

inicia com a submissão do pedido pelo representante do operador

Importa referir que, o despachante deve submeter a declaração de

económico perante a Autoridade aduaneira, despachante aduaneiro

reexportação ou reimportação conforme o caso, antes do termo do

na JUE, deixando desta feita de ser aplicável o requerimento em

período de permanência de determinada mercadoria ou caso queira a

papel.

sua prorrogação que constitui o fecho do processo.

A aprovação do pedido é por sua vez concedida electronicamente e

Permite igualmente a nova funcionalidade tramitar através da JUE as

somente após a aprovação do pedido se segue a submissão da

várias formas previstas na Lei para o tratamento deste regime espe-

declaração correspondente e os restantes estágios do desembaraço

cial, designadamente nacionalização das mercadorias em causa.

Fluxo de Importação/ Exportação Tempóraria
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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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