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EDITORIAL
Caro Leitor,
No âmbito do Estado de Emergência em vigor no
Pais, com vista a redução da propagação da pandemia COVID-19, seguem as medidas implementadas pela equipe JUE:

Digitalização de processos na JUE (Parte 2)

1. Limitação de encontros presencias privilegiando o meios eletrónicos (Microsoft Teams,
Skype e outros).

2. Suspensão das formações presenciais, disponibilizando apenas as formações online.

3. O Centro de atendimento JUE funcionará normalmente contudo solicita-se que privilegie o
uso do email suporte@mcnet.co.mz para envio de questões.
4. Limitação das visitas de cortesia por parte da
equipe de suporte presencial, exceptuando os
casos que não sejam passiveis de resolver
remotamente.

Após o lançamento oficial do projecto JUE, a 9 de Dezembro de
2011, teve lugar a expansão a JUE a outros portos, terminais e fronteiras ao longo do pais, facto este a trouxe a necessidade de abrir 4
centros de formação regionais para massificação da formação no uso
da plataforma da desembaraço eletrónico – JUE.
Em simultâneo decorreu também o processo de bancarização da colecta de receitas, com a adesão gradual dos 13 bancos comerciais da
praça. Esta bancarização trouxe não só redução do tempo para o pa-
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Com o objectivo de adequar a actividade à realidade económica
nacional e promover a modernização do transporte marítimo
em Moçambique, atraindo empresas nacionais e estrangeiras
para o efeito, foi aprovado o Regulamento do Regime Aduaneiro da Cabotagem Marítima de acordo com o Diploma Ministerial
nº 31/2019 de 3 de Abril.
A Cabotagem marítima é o regime aduaneiro de transporte de
bens e mercadorias carregadas a bordo de um navio entre portos nacionais.
E como resultado dos esforços para expansão da Janela Única
Electrónica - JUE, a todos os serviços relacionados ao desembaraço aduaneiro por forma a garantir segurança e celeridade na
tramitação da documentação, foram levadas a cabo várias sessões de trabalho conduzidas pelas principais partes interessadas nomeadamente Ministério do Transporte e Comunicação MTC, Alfândega, equipe da Janela Única Eletrónica - JUE, Confederação das Associações Económicas - CTA, Câmara dos Despachantes Aduaneiros - CDA, Associação dos Agentes de Navegação - ASSANTROP, Autoridades Portuárias e outras, com vista a
colher subsídios e sensibilidades relacionados a aquele sector
de actividade.

Fluxo de navios Inter-portuário em Moçambique

Tornou-se um regime importante, particularmente, no que tange
aos desafios trazidos pelas calamidades naturais às vias de comunicação entre as várias regiões do país durante a época chuvosa, os quais dificultam o transporte de bens que induz ao
aumento de preços dos produtos básicos.

Em Maio de 2020 a plataforma JUE passa a oferecer aos utentes a gestão eletrónica dos processos relativos ao transporte
inter-portuário, através dos preparativos e acções de formação
para o inicio do piloto do Modulo de Cabotagem Marítima.

A ferramenta vai desta feita contribuir nos esforços de aumento
de produtividade e eficiência dos utentes que passarão a ter o
acesso mais facilitado as entidades envolvidas no regime levando-os a uma melhor exploração de potenciais mercados o que
por sua vez resulta na redução dos preços ao consumidor final.
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O primeiro serviço público online!

CURIOSIDADES DO JANELINHO
SOBRE O PAINEL DE CONTROLE PARA DESPACHANTES
Em resultado da absorção das ideias da comunidade de Utilizadores JUE,
combinados com a melhoria continua da qualidade dos serviços para o fácil
acesso a informação, esta disponível desde 21 de Março de 2020, um novo
painel para monitoria dos processos de desembaraço.

Todo o despachante passa a ter o privilégio de visualizar, após aceder ao portal tradenet.mcnet.co.mz, relatórios de declarações pendentes nos vários estágios, conforme a imagem abaixo.

Imagem do painel de controle após o login

1.1. Tipos de Relatórios
Os relatórios inerentes são declarações pendentes nos seguintes estágios:

• Autorizada =>declarações aprovadas pela Verificação
• Declarações auto canceladas => declarações com mais de 10 dias sem pagamento de imposições e taxas
• Em análise de conformidade => declarações em processo de saída do terminal
• Aguarda Verificação => declarações sob verificação
• Roteada para DV pela Examinação =>declarações cuja examinação física foi concluída e que foram encaminhadas para
verificação
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• Em análise pela Investigação/ Inteligência, Dir. Geral =>declarações que aguardam parecer dos departamentos indicados

• Aguarda Pagamento => declarações que aguardam o pagamento das imposições e taxas
• Rejeitado com Questionário => declarações que aguardam resposta do declarante aos
questionários emitidos pelas Alfândegas
• Saída de Mercadorias em curso => declarações em processamento na porta de saída do terminal

1.2. Como extrair um relatório
Mediante a informação que deseja extrair, o utilizador deve:

1. Clicar em um dos blocos;
2. Uma janela abre onde o despachante seleciona a opção para abrir o relatório ao salvar;
3. E clica em OK.
A imagem abaixo, ilustra um exemplo onde o despachante escolhe a opção para abrir relatório.

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

Móvel:

Portal: www.mcnet.co.mz

+258 843411

JANELA ÚNICA ELECTRÓNICA— O SISTEMA DE TODOS NÓS!

