82
Periodicidade: BIMENSAL

DISP. REGº Nº 48/GABINFO-DEC/2012
DIRECÇÃO: Cacilda Z. Chicalia
JULHO/ AGOSTO
2020

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

Digitalização de processos na JUE (Parte 4)

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.
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Curiosidades do Janelinho:


No ano de 2015 regista-se 1 milhão de declarações submetidas na
JUE, marco este que para a equipa envolvida desde o início da concepção, representava um momento histórico, tendo em conta o volume de actividades necessárias para migração de um ambiente manual para electrónico.
Em 2016, a JUE chega a Namoto e Negomano, é instalada uma infraestrutura constituída por painéis solares, computadores, impressoras e o equipamento de comunicações, para permitir que a comunidade de utilizadores da JUE pudesse usufruir do sistema também a
partir naquelas fronteiras remotas do país.
2017 é aprovada a revisão a pauta aduaneira de serviço, para a
versão 2017. A pauta aduaneira é um dos principais instrumentos
que regula o comércio externo, baseada na Nomenclatura do Sistema
Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH) –
sexta edição, da versão 2017, aprovada pela Organização Mundial
das Alfândegas (OMA), da qual Moçambique é membro.
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Taurai Tsama, Director Geral ,Eugénio Mota, Director Adjunto, ao cento acompanhado do corpo gestores da implementação da plataforma JUE

O Centro de Operações da JUE, recebeu no dia 13 de julho o

encorajou a todos a trabalhar continuamente para o sucesso do

novo Director Geral das Alfândegas (DGA), Dr. Taurai Tsama,

sistema de todos nós - JUE.

acompanhado pelo director-geral adjunto e quadros seniores
da direcção de impostos externos.
Durante a visita, para além dos vários sectores do centro de
operações JUE, a delegação pode também conhecer o centro de
dados e receber uma explanação geral sobre o funcionamento
da JUE: a arquitectura do sistema, as formalidades que antecedem e o próprio o processo de desembaraço, os canais de risco
e a avaliação das mercadorias, os relatórios e estatísticas, a
comunidade de utilizadores, resultados alcançados e desafios e
sugestões a seguir em prol da melhoria dos serviço prestado ao
utente final.
O Exmo DGA parabenizou a equipe de implementação da JUE e
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Arquitectura do sistema JUE

dos às correcções.

Decorreu no dia 26 de Agosto do ano corrente, um webinar
para despachantes aduaneiros e seus ajudantes sobre actualizações nas funcionalidades da JUE.

Melhorando assim o processo de desembaraço em causa.

Sobre a Qualidade de dados na JUE, Sérgio Cumbane, formador da equipe de implementação da JUE, sensibilizou aos participantes sobre a importância do preenchimento correcto de
dados na JUE, pois quanto mais precisa for a informação declarada:

•

Tempo de desembaraço prolongado em mais de 24 horas;

•

Custos associados a correcções das declarações.

•

Menor será o tempo dedicado a verificação documental;

•

A tomada de decisão por parte das Alfândegas (aceitação/
rejeição, roteamento da declaração) será baseada na informação real e não em suposições;

•

Maior será a flexibilidade no processo de avaliação da
mercadoria;

•

Menor será a probabilidade de incorrer em custos associa-

E mencionou algumas das consequências do preenchimento
incorrecto de dados que são:

Sobre o Cabotagem Marítima, fez-se uma breve revisão sobre
o fluxo da cabotagem marítima, e foi esclarecido aos participantes, que decorre ainda a fase 1 do regime de cabotagem,
que é para carga nacionalizada. Que no momento da implementação da fase 2, para carga não nacionalizada ai sim o
Despachante terá um papel activo no processo.
Fez também revisão sobre a implementação do modulo de
Termo de compromisso e a disponibilização do painel de controle para Despachantes.
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Rogério Samo Gudo, PCA da MCNet S.A., durante a entrega do equipamento de laboratório ao MISAU, em Nampula

A Cidade de Nampula foi declarada recentemente como o primeiro ponto do País com transmissão comunitária do novo
coronavírus, devido à “evolução dramática de casos com cadeia de transmissão desconhecida”.
A MCNet - Mozambique Community Network, responsável pela
implementação do sistema das Alfândegas - JUE, no âmbito
das actividades de responsabilidade social, na área da Saúde,
procedeu hoje dia 2 de Julho corrente, a entrega de equipamento completo de laboratório de diagnóstico e os respectivos
kits de testes, num total de 15 mil Testes ao MISAU na cidade
de Nampula.
Este equipamento laboratorial avaliado em 35 milhões de Me-

Dia-a-dia do laboratório em Nampula

ticais, servirá para reforçar a capacidade na identificação dos
focos para posterior tomada de medidas com vista a deter a
expansão da pandemia no nosso País.
A protecção da vida humana, consubstanciada na sua saúde,
faz parte dos principais valores da MCNet como parte do desenvolvimento do capital humano em Moçambique, que é, o
centro de todo o processo de desenvolvimento económico e
social.
O apetrechamento do laboratório do hospital Provincial de
Nampula para COVID-19 acresce-se a outras ações realizadas
pela MCNet na área da Saúde como Diabetes e Testagem auditiva a recém nascidos.
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O primeiro serviço público online!

CURIOSIDADES DO JANELINHO
SOBRE O MODULO DO TERMO DE COMPROMISSO
Sabia que no âmbito da melhorias continuas ao sistema JUE, já é
possível no modulo do Termo de Compromisso, na função de subUCR, ligar UCR’s com LoC’s de
regimes diferentes, isto é:
•

O Sistema permite a ligação de subUCR com todos UCR de regimes de entrada (Importação, Importação Temporária, Armazém, Re-Importação, ZFI)

•

O Sistema permite a ligação de subUCR com todos UCR de regimes de saída (Exportação, Exportação Temporária, Re-Exportação)

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!

