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Feira de Emprego

Governadora da Cidade de Maputo em visita ao Stand da Tenda do Contribuinte da AT

No âmbito da Estratégia de Emprego e Formação Profissional implementada desde 2006, com horizonte de promover o emprego de 1
milhão de cidadãos até ao ano de 2015, decorreu de 13 a 14 de Outubro do ano corrente no Pavilhão do Estrela Vermelha em Maputo,
mais uma edição da Feira de Emprego onde o projecto Janela Única
Electrónica – JUE num stand alocado a “Tenda do Contribuinte da
AT” explorou a oportunidade de expor o sistema do desembaraço

Visitantes do Stand

das Alfândegas, com vista a dar a conhecer aos visitantes o novo
serviço fornecido através da JUE, seus objectivos e benefícios no

beneficiou e que favorece a atracção de investimentos, tanto interno

contexto da modernização dos serviços públicos e facilitação do

como externo.

comércio.

Durante a feira foram igualmente postas à disposição do público,

A estratégia em referência estipula a criação de 750 mil postos de

informações relativas:

trabalho pelo sector privado e 250 mil pelo sector público através de

 A Legislação;

várias iniciativas e incentivos socioeconómicos e financeiros, alguns

 Os procedimentos e,

dos quais constantes da reforma que a legislação laboral em vigor

 Os benefícios de implementação de um sistema electrónico.
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O primeiro serviço público online!

Stand da Autoridade Tributária de Moçambique na Feira Internacional de Macau

JUE - PRESENTE NAS FEIRAS NAS ARENAS NACIONAL E INTERNACIONAL
19ª Edi
Edição
ção da Feira Internacional de Macau
De 23 a 26 de Outubro do ano corrente, decorreu a 19ª edição da Fei-

empresas de Macau, do interior da China e dos Países de Língua

ra Internacional de Macau – MIF, maior evento realizado em Macau e

Portuguesa, no intuito de desenvolver o papel de Macau como plata-

um dos mais participados no mercado asiático. Reconhecida como

forma para a cooperação económica e comercial, bem como inter-

uma plataforma de intercâmbio por excelência, que proporciona bol-

câmbio cultural entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

sas de contacto em diversos sectores de actividade, adopta como

A Autoridade Tributária ao lado de outras instituições ligadas ao

tema "Cooperação - Chave para Oportunidades de Negócio". Tirando

investimento estrangeiro, protagonizou uma exposição dos seus

proveito das características multi-culturais de Macau e o seu papel

serviços incluindo a Janela Única Electrónica, o novo sistema célere

de plataforma regional de serviços comerciais.

de desembaraço de mercadorias, que participou da mesma contri-

A MIF visa promover a cooperação económica e comercial entre as

buindo com informações e esclarecimentos em torno da facilitação
do comércio externo trazido pela nova tecnologia de informação
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e comunicação no desembaraço aduaneiro de mercadorias.
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MO
MOÇAMBIQUE
ÇAMBIQUE NO
RANKING DOING
BUSINESS 2015

Foto família na inauguração da nova sede da Confederação das Associações Económicas de
Moçambique (CTA)

A observância das melhores práticas internacionais pela Autoridade

rando a captação de receita aduaneira e outras taxas de forma rápida

Tributaria a através da Janela Única Electrónica (JUE) para tramita-

e eficiente.

ção dos processos relacionados com o comércio externo, permitiu,

O contributo da JUE na melhoria do ambiente de negócios releva-se

ao lado de outras medidas de reforma nos vários sectores da econo-

em cada funcionalidade introduzida até então, sendo de destacar das

mia moçambicana, a melhoria de posicionamento do país no ranking

introduzidas no presente semestre, o módulo relativo ao pedido elec-

do Doing Business da posição 142 alcançada no ano de 2014 para

trónico de benefícios fiscais e sua tramitação através da JUE.

127 no ano de 2015.
De referir que o sistema da JUE, o qual
observa na sua concepção as melhores
práticas internacionais, com enfoque para
a operabilidade entre sistemas, contribuiu
grandemente para o acesso fácil e eficiente
aos serviços Alfandegários, bem como a
troca segura de informação entre as diferentes instituições publicas que interagem
com comércio internacional.
A plataforma da JUE opera com um leque
de utilizadores previamente registados e
que acedem ao sistema em tempo real para
realização das mais variadas actividades
de comércio externo incluindo pagamento
de imposições e taxas aduaneiras, assegu-
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Moçambique comparado com outras económias quanto a facilidade de fazer negócio
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CURIOSIDADES DO JANELINHO
SOBRE PESQUISA DE DECLARAÇÕES ABANDONADAS
Sabias que:
No sistema JUE com o perfil do despachante é possível visualizar as declarações submetidas que não foram pagas após 10 dias e que devem ser regularizadas?
E ainda que o despachante pode imprimir o aviso de pagamento para cada declaração.
Pesquise da declaração usando os critérios marcados:

Imprima o Aviso de pagamento

Em caso de dúvidas, do acima exposto, por favor, contacte o nosso Centro de Apoio ao Utilizador da JUE através dos
números 21 341110 e 84 3411 ou email suporte@mcnet.co.mz.

JANELA ÚNICA ELECTRÓNICA— O SISTEMA DE TODOS NÓS!
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