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PROCESSO DE CAPACITAÇÃO
E ADIÇÃO DE NOVOS MÓDULOS
O processo contínuo de formação para os módulos da JUE registou até ao presente
momento 6984 formados nos diversos perfis de utilizador. A adição de novos módulos exige da equipe maior esforços para acomodar o número de formandos para
garantir o uso eficiente da tecnologia pelos stakeholders. Para além das sessões
nos centros de formação, a equipe da JUE realiza nos diferentes “locais” acções de
capacitação no terreno.
A par da formação dos utilizadores, a capitação dos membros da equipe é igualmente uma componente privilegiada com vista elevar ainda mais a qualidade de serviços
prestados aos operadores de comércio externo através da JUE. Nesse âmbito, membros da equipe de suporte e redes de comunicação da JUE beneficiaram de cursos
como Atendimento por Excelência e na área de informática Solaris Administration

Capacitação no terreno

System, ministrados por empresas especializadas.

Certificado de Atendimento por Excelência

Entrega de certificados na formação Atendimento por Excelência
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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PREPARATIVOS PARA ADIÇÃO DE NOVOS MÓDULOS NA JUE
Actividades de disseminação

Ecrã para criar pedido de Pós desembaraço

Examinação fisica de mercadorias

A maximização do uso da informação capta-

Pretende-se que com a operacionalização

da através da nova tecnologia de informação

do módulo de pós desembaraço contribua

Autorizado na JUE, aprovado pelo Diploma

e comunicação no processo de desembara-

para a redução dos tempos de desembaraço

Ministerial 314/2012 de 23 de Novembro,

ço - JUE, foi objecto de reflexão no Work-

na medida em que potencia a isenção de

através do qual os operadores de comércio

shop organizado pela Direcção de Auditoria,

examinação física das mercadorias no acto

externo tem a possibilidade de desembara-

Investigação e Inteligência.

de entrada no Pais, sendo as mesmas passí-

çar as suas mercadorias livres de quaisquer

veis de auditoria nas instalações do importa-

controlos aduaneiros no acto da chegada,

dor.

contribuindo para redução dos custos asso-

O evento realizado no dia 25 de Fevereiro no
Hotel VIP, enquadra-se nas acções preparatórias para implementação do módulo de pós

De referir que

desembaraço na JUE.

o modulo de

Entre os vários temas de relevo para a actividade de pós desembaraço aduaneiro, foi
apresentado o fluxo da JUE para uma auditoria pós desembaraçado com sucesso bem
como os benefícios do acesso a informação
contida na JUE em tempo real pelos funcionários aduaneiros.

ciados ao próprio processo de desembaraço.

pós desembaraço constitui
mais

valia

para

opera-

cionalização
do perfil de
Operador
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Examinação fisica de mercadorias
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MÓDULO DE LEILÕES
A gestão de cargas demoradas nos termos do regulamento de desembaraço aduaneiro passou igualmente a ser
efectuada através da JUE por via da introdução do Módulos de gestão Leilões.

Que efeitos se esperam com a implementação do
módulo de leilões?
A activação do módulo de Leilões na JUE resulta que os
prazos dos conhecimentos de embarque (BL) submetidos
pelos agentes de navegação para desembaraço das respec-

Armazém Aduaneiro

tivas cargas, passam a ser controlados electronicamente. Portanto,

Tratando-se de uma funcionalidade iniciada em 01 de Fevereiro, para

nos termos do artigo 35 do regulamento de desembaraço aduaneiro

as mercadorias cujo período de contagem iniciara antes da referida

de mercadorias, aprovado pelo Diploma Ministerial 16/2012 de 01 de

data, é também considerado o prazo legal de 25 dias para a regulari-

Fevereiro, as mercadorias introduzidas no território aduaneiro devem

zação das mercadorias.

ser desembaraçadas até ao 25º dia após a confirmação da descarga
pela estância correspondente.

Fluxo do modulo de Leilões
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PAGAMENTO DE IMPOSIÇÕES ADUANEIRAS
DAS DECLARAÇÕES SUBMETIDAS VIA JUE
Servimo-nos da presente para informar que o pagamento de imposições aduaneiras das declarações submetidas via
JUE já pode ser efectuado no Barclays através dos seguintes canais:


Depósito em Numerário



Depósito de Cheques



Transferência.



Agências disponiveis:
Província

Agência

Endereço

Maputo

25 de Setembro

Av. 25 de Setembro nº 1184

Arcadas

Rua Joaquim Lapa, 108

Centro de Negócios

Av. Julius Nyerere, 511

Machava

Rua do Comércio, 12

Matola Shoprite

Recinto do Shoprite, Matola

Matola Spar

Recinto do Spar, Matola

Imposições Aduaneiras

Taxa de Serviços

Nº de Entidade: 12100 – AUTORIDADE TRIB. JANELA
UNICA ELECTRONICA

Nº de Entidade: 12200 – MCNET – TAXA DE SERVIÇOS
JUE

Nº de Referência: (consta do aviso de pagamento)

Nº de Referência: (consta do aviso de pagamento)

Valor a pagar: (consta do aviso de pagamento)

Valor a pagar: (consta do aviso de pagamento)

Lembramos que para efectuar os pagamentos, os utilizadores deverão extrair junto da JUE, o AVISO DE PAGAMENTO com os códigos de entidade, referências e montantes correspondentes.
Para mais esclarecimentos a respeito por favor contacte o nosso call center através do email suporte@mcnet.co.mz e
pelo telefone 21 34 11 10.

JANELA ÚNICA ELECTRÓNICA – O SISTEMA DE TODOS NÓS!
4

FEVEREIRO/2014

O primeiro serviço público online!

CURIOSIDADES DO JANELINHO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA
Sabia que:
O módulo de importação e exportação temporária da JUE já esta disponível para uso em
regime experimental?
Envie os seus pedidos a Secretária de Despacho das Alfândegas de forma célere, segura e confortável através da JUE.
Eleve a sua eficiência no controle dos seus processos através do SISTEMA DE TODOS NÓS!
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