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Delegação do Etiópia em visita ao centro de operações da JUE

VISITA DA DELEGAÇÃO DA ETIÓPIA À JUE
As Alfândegas de Moçambique já arrecadaram mais de 68 mil

desembaraço aduaneiro, para além de ter contribuído para a redução

milhões de meticais desde a introdução no País da Janela Única

dos custos da sua operacionalização nos portos, aeroportos e arma-

Electrónica (JUE), há três anos, período durante o qual foi emitido

zéns aduaneiros” e estando ainda de forma contínua sendo introduzi-

um total de 677.319 declarações aduaneiras.

dos outros mecanismos de facilitação e agilidade no uso da ferra-

Estes dados foram revelados por Félix Massangaie, Director de Regi-

menta JUE, explicou Félix Massangaie.

mes, Pauta, Valor Aduaneiro e Gestor da Janela Única Electrónica,

Segundo Félix Massangaie, a redução dos tempos e dos custos de

que faz um balanço positivo sobre a introdução deste sistema elec-

desembaraço contribuiu para a melhoria do ambiente de negócios no

trónico de desembaraço célere de mercadorias, que também consti-

País e permitiu que as autoridades aduaneiras tivessem maior con-

tui o primeiro serviço público online no País.

trolo.

“Durante este período, fizemos a introdução e cobertura de todos os

Num outro desenvolvimento, o Director de Regime, Pauta, Valor

módulos que interferem directamente na cobrança de impostos e

Aduaneiro e Gestor da Janela Única Electrónica fez saber que de

outras taxas e isso teve um impacto positivo para o Estado e para o

Continua na pág. 2

sector privado, porque reduziu significativamente os tempos de
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Delegação da Etiópia em visita ao Terminal Rodóviaria do KM4 - Ressano Garcia

DELEGAÇÃO DA ETIOPIA
feira, 11 de Dezembro.

Continuado da pág. 1

Janeiro até à data, foram tramitadas mais de 320 mil declarações,
prova de uma maior adesão ao sistema da JUE por parte dos operadores de comércio externo.

Autoridade Tributária e Aduaneira da Etiópia e chefe da delegação,
tinha como objectivo colher a experiência de Moçambique na concepção e gestão da Janela Única Electrónica, que é tida como exem-

“Em termos de declarações emitidas na JUE por ano, passámos de
44 no primeiro ano de implementação do sistema (2011) para mais de
321 mil em 2014. Paralelamente, com a utilização da JUE registamos
melhorias na tramitação dos processos aduaneiros bem como a
redução dos tempos de desembaraço, acrescentou.
Félix Massangaie revelou estes dados à margem da visita de uma
delegação da Autoridade Tributária e Aduaneira da Etiópia ao Centro
de Operações da Janela Única Electrónica, efectuada esta quinta-

FICHA TÉCNICA
Direcção: Cacilda Z. Chicalia

A visita, de acordo com Abreham Nigussie, director Geral Adjunto da

plar a nível do continente africano.
“A Etiópia está a preparar-se para efectuar mudanças no sistema
tributário e aduaneiro, o que passa também pela introdução da Janela Única Electrónica. Sabemos que Moçambique tem uma larga experiência nesta área e estamos aqui para aprender”, afirmou Abreham
Nigussie.
Refira-se que delegações de vários países africanos também já visitaram Moçambique para se inteirarem da implementação do sistema de Janela Única Electrónica.
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Lançamento do livro Alfândegas de Moçambique, do ano 1500 a 2012

RESPONSABILIDADE SOCIAL
ÁREA DA EDUCAÇÃO
A MCNet Mozambique Community Network, responsável pela
implementação do sistema das Alfândegas JUE, no âmbito das
actividades de responsabilidade social, na área da Educação, concedeu ao seu apoio na edição do livro da autoria de Abílio Guimarães, intitulado “Alfândega de Moçambique, do ano 1500 a 2012”.
A cerimónia de lançamento do livro teve lugar num dos auditórios
da Universidade Eduardo Mondlane em Maputo, no passado dia 09
de Dezembro, que contou com a presença do presidente da Autoridade Tributária, para além de outras individualidades ligadas a
área académica.
A obra com conteúdos ligados a evolução das Alfândegas de
Moçambique no tempo, contempla aspectos ligados a modernização dos processos aduaneiros incluindo o sistema da Janela Única
Electrónica em uso desde 2011 cobrindo presentemente mais de
90% das instâncias de desembaraço de mercadoria no País.
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CURIOSIDADES DO JANELINHO
SOBRE PEDIDOS DE BENEFÍCIOS FISCAIS
Sabias que:
(A)
O Sistema já permite que os ajudantes de despachantes criem pedidos de isenção?
Sim, com o intuito de facilitar as actividades do despachante aduaneiro constituído em empresa, criou-se
o privilégio de elaboração de listas globais/pedidos de isenção para os ajudantes, porém, somente o despachante deverá submeter o pedido.

(B)
E que, o sistema já permite a submissão da isenção com base na lista global criada por outro despachante?
Caso o operador do comércio externo decida nomear um despachante diferente do anterior, basta o novo
despachante seleccionar a lista global anteriormente aprovada para submissão dos pedidos de isenção.

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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