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Apresentação do novo terminal de carga em Ressano Garcia pelo Director Geral do GT, Filipe Franco
Director Geral das Alfândegas de Moçambique,
Guilherme Mambo

JUE NO CONTEXTO DA NOVA TERMINAL DE
CARGA EM RESSANO GARCIA

A construção da nova terminal de carga jun-

tive no Border Inn conference centre -

Barbara Mommen, representante da MCLI

to a fronteira de Ressano Garcia bem como

fronteira de Komatiport, um encontro em que

procedeu com o discurso de boas vindas e

alguns constrangimentos nas operações de

envolveu o Director Geral das Alfândegas

agradecimento aos participantes, em espe-

trânsito envolvendo transportadores que

seus adjuntos e assessores, equipe da JUE,

cial a equipe das alfândegas e da JUE pela

operam no corredor de Maputo no que con-

a gestão do novo terminal (GT), o operador

disponibilidade imediata e apoio contínuo na

cerne ao contrabando de mercadorias atra-

da inspecção não intrusiva (Kudumba), des-

resolução de questões pontuais para a

vés de caminhões em trânsito, despoletou a

pachantes aduaneiros, agentes transitários,

melhoria do processo de desembaraço atra-

necessidade de informar e advertir os utiliza-

transportadores, entre outros com o objecti-

vés da JUE.

dores da fronteira de Ressano Garcia (RG)

vo de apresentar aos diversos intervenientes

das medidas a serem tomadas para colmatar

o novo conceito de desembaraço no novo

tais cenários bem como os procedimentos

terminal e dar a conhecer os procedimentos

aduaneiros a serem implementados no novo

operacionais para os diversos regimes junto

terminal de cargas.

das novas instalações com enfoque para as

Neste âmbito, realizou-se em parceria com a

Por seu turno, Filipe Franco, Director-Geral
do GT, apresentou o projecto do novo terminal mencionando igualmente que se trata de
um investimento avaliado até a altura em 65

operações de trânsito.
Continua na pág. 3
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Seminário de Educação Fiscal, Aduaneira e Popularização do Imposto no Instituto Superior de Relações Internacionais (ISRI)

EDUCAÇÃO FISCAL, ADUANEIRA E POPULARIZAÇÃO DO IMPOSTO
No âmbito do processo de educação fiscal, aduaneira e populariza-

empresários, estudantes do ensino geral e médio, autoridades locais

ção do Imposto levado a cabo pelo Gabinete de Comunicação e Ima-

e população em geral bem como esclarecer as suas dúvidas no que

gem da Autoridade Tributária de Moçambique (AT), vários municí-

concerne aos procedimentos para desembaraçar mercadorias atra-

pios e instituições ao longo do País tem vindo a beneficiar desta

vés da JUE.

campanha. Desta feita coube vez ao município de Chókwè e ao Insti-

Não obstante o facto de o município não possuir fronteiras nem por-

tuto Superior de Relações Internacionais (ISRI).

tos e a maior parte dos habitantes se dedicam a agricultura, a partici-

Este processo tem como objectivo formar disseminadores em maté-

pação massiva na campanha demonstrou o total interesse por parte

rias fiscais e aduaneiras bem como o alargamento da base tributária

da comunidade em estar informada e esclarecida sobre as facilida-

com a atribuição e actualização de NUIT’s.

des trazidas pelo sistema célere de desembaraço aduaneiro.

Membros da equipe de implementação da Janela Única
Electrónica (JUE) fizeram parte da comitiva de formadores.
O seminário realizado no anfiteatro do ISRI, com pouco
mais de 250 estudantes cingiu-se na informação pormenorizada e esclarecimentos de dúvidas relacionadas com
diversas matérias fiscais e aduaneiras.
Por sua vez em Chókwè a equipe da JUE teve oportunidade de apresentar o Sistema de Todos Nós a um grupo de
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JUE NO CONTEXTO DA NOVA
TERMINAL DE CARGA EM
RESSANO GARCIA

Centro de Apoio ao Utilizador da JUE Combinado

Utilizadores da fronteira de Ressano Garcia
Continuado da pág. 3

mil milhões de rands e que o inicio das actividades está
previsto para Agosto/ Setembro.
Filipe Franco, informou ainda que pretende-se que o fluxo
do processo no novo terminal será todo electrónico, convidando por fim aos interessados a acompanharem os desen-

CENTRO DE APOIO AO UTILIZADOR
DA JUE COMBINADO
Com o intuito de melhorar ainda mais a prestação do primeiro serviço público
online - JUE, foi recentemente criado um centro de apoio ao utilizador combinado, que integra operadores técnicos da MCNet S.A. e Oficiais Aduaneiros.
Assim, pretende-se com a medida garantir maior qualidade das respostas
apresentadas aos utentes quer a nível do uso do aplicativo quer de procedimentos aduaneiros.

volvimentos do novo conceito do terminal, especialmente

Com feito, o centro de apoio foi equipado com sistemas de monitoria de aten-

aos actores com espaços atribuídos para realização da sua

dimento moderno que permitem a avaliação de desempenho do mesmo em

actividade dentro do terminal.

benefício dos utilizadores.

Em resposta a uma das várias preocupações colocados

Actualmente o centro conta com 16 operadores alocados em turnos das

pelos participantes ao longo da apresentação, o director

08:00 às 20:00 de segunda a sexta e 08:00 às 13:00 aos Sábados.

geral da GT referiu que “a terminal está concebida para operar 24/24 horas o que certamente, será uma mais-valia no
tratamento expedito de entradas e saídas nas fronteiras.”
No que concerne ao sistema da JUE, a direcção das alfândegas e a equipe de implementação da JUE deram a conhecer a estado de implementação do sistema em termos de
políticas, procedimentos, módulos implementados bem
como as previsões para o ano de 2014, designadamente a
troca de informação electrónica entre as entidades aduaneiras Moçambicanas e Sul-Africanas.
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Foto família dos Oficiais Aduaneiros afectos ao Centro de Apoio ao Utilizador da JUE
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CURIOSIDADES DO JANELINHO

CARO UTILIZADOR DA JUE,
Informamos que com o intuito de melhorar o atendimento dos
pedidos de assistência no uso da JUE, criamos um Centro Combinado de Apoio da plataforma Tradenet e CMS operado por técnicos
da MCNet e Oficiais Aduaneiros, disponível das 8:00 às 20:00 de segunda a Sexta e das
08:00 às 13:00 aos Sábados.

Telefone: +285 21 34 11 10

Email: suporte@mcnet.co.mz

Móvel: +258 84 34 11

Portal: www.mcnet.co.mz

JANELA ÚNICA ELECTRÓNICA – O SISTEMA DE TODOS NÓS!
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