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Participantes do Fórum Semestral JUE

A Janela Única Electrónica, JUE é uma solução de facilitação de
comércio que se encontra no seu oitavo ano de operação de oferta
de serviços de desembaraço aduaneiro de mercadoria e sua monitorização automatizada, registando um número crescente de utilizadores que resulta da elevação da consciência dos seus benefícios
em estabelecer um ponto único de contacto para realização do comércio externo.

JUE, realizou-se no dia 23 de Julho de 2019 no Hotel Southern Sun,
uma sessão de divulgação do estágio de implementação.
A sessão com a participação de entidades do sector público e privado e constituio uma oportunidade para se inteirarem sobre o ponto
de situação da JUE e a introdução das novas funcionalidades do
sistema, como é o caso da implementação da Cabotagem Marítima,
Manifesto de carga no regime de exportação e a Ordem de Entrega
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Interação com os visitantes do stand

A semelhança dos anos anteriores, a MOZAMBIQUE COMMUNITY
NETWORK S.A. – MCNet S.A., provedora da plataforma Janela Única
Eletrónica (JUE) das Alfândegas, participou da 55ª Edição da FACIM
que teve lugar de 26 de Agosto a 01 de Setembro.

melhores práticas e cumprimento dos normativos quer nacionais
assim como internacionais, para a presente edição esteve presente
em um pavilhão de exposição, e no âmbito da implementação das
funcionalidades da plataforma JUE e da necessidade de manter as
partes interessadas informadas, identificou o Termo de Compromis-

A FACIM ainda é a maior vitrine para a exposição de potencialidades

so para importação de bens recentemente tornado obrigatório pelo

de produtos nacionais e internacionais. E tendo a MCNet S.A., o

Banco de Moçambique (BM), como tema de relevo dada as alterações

papel de facilitar cada vez mais e elevar o mérito das Tecnologias de
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Seminário sobre o Termo de Compromisso para Importação e E–Valuator

(Continuado da pág. 2)

que introduziu no modo de processar transacções financeiras
relativas as importações no Pais, e organizou em parceria com o
Banco de Moçambique, Alfândega e CTA e organizou um seminário que decorreu no dia 27 de Agosto em Ricatla, sob o tema
Termo de Compromisso - LOC para Importação e E-Valuator
(sistema de avaliação de mercadoria).
E-Valuator, trata-se de um sistema de banco de dados e avaliação
de mercadorias, que faz o interface com um sistema de gestão
aduaneira (JUE) e oferece processos automatizados para a
análise do valor das mercadorias de acordo com as referências
previamente validadas.
O seminário contou com a presença de alguns operadores do
comércio externo e público em geral presentes na FACIM.
Participantes do Seminário sobre o Termo de Compromisso para Importação e E–
Valuator

JUL/ AGO 2019

Representantes do INAGE e SGS MCNet, Lda no debate sobre Segurança Cibernética

A SGS MCNet, Lda. em parceria com o Instituto Nacional de Governo
Electrónico - INAGE, levou a acabo no dia 28 de Agosto de 2019 uma
sessão de debate sobre a Segurança Cibernética.
Uma sessão bastante productiva que contou com a participação de
especialistas em segurança cibernética baseados na Espanha que
fizeram uma apresentação sobre este tema com particular enfoque

aos mecanismos de prevenção e defesa mais apropriados.
De facto, tanto o sector público como o privado são confrontados
com a necessidade de investir mais tempo e recursos para conter a
onda de sofisticação dos ataques cibernéticos, o maior objectivo do
evento foi com a presença dos especialistas, oferecer uma grande
oportunidade para troca de experiências e debate sobre como mitigar os efeitos maliciosos dos ataques cibernéticos.
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CURIOSIDADES DO JANELINHO
SOBRE O REGULAMENTO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO
DE MERCADORIAS
Sabia que, de acordo com a Ordem de serviço 16 de 5 de Julho, entra em vigor o
Novo Regulamento de Desembaraço Aduaneiro de Mercadorias aprovado pelo Diploma Ministerial 51/2019, de 24 de Maio, introduz as alterações em alguns procedimentos aduaneiros, a destacar:
1. Actualização de taxas de correcção e de cancelamento da declaração aduaneira, para750,00Mt e 5000,00Mt respectivamente;
2. A descrição pormenorizada dos elementos e informações que devem constar da factura comercial final, a ser
anexa às declarações aduaneiras;
3. A possibilidade de submissão da declaração aduaneira antecipada, que pode ser feita antes da chegada do
meio de transporte, bastando para o efeito ter a contramarca e os restantes documentos de suporte;
4. Actualização dos valores máximos para a importaçãode remessas ou encomendas postais, para 750,00Mt;
5. Actualização dos valores de enquadramento no Sistema Abreviado e no Sistema Simplificado de importação e
exportação de bens, mercadorias, valores e meios de transporte, para 250.000,00Mt e 50.000,00Mt, respectivamente;
6. Actualização das taxas de emissão da segunda via da declaração aduaneira para 1.000,00Mt;

7. Restituição dos créditos tributários e das garantias da divida aduaneira, apenas após a compensação de dívidas tributárias, nos termos da Lei;
8. Definição do procedimento aduaneiro a ser observado na reexportação de bens e mercadorias rejeitadas.
Para mais esclarecimentos, por favor contacte o nosso centro de apoio ao utilizador pelos números e endereço:
Telefone: +258 21 341110

Email: suporte@mcnet.co.mz
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Portal: www.mcnet.co.mz

+258 843411
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