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ORDEM DE SERVI<;O N° C 'j /GD/DGA/2012

Assunto: Cadastro Para Acesso a Jane1a Onica Electr6nica - JUE

Para 0 conhecimento e cumprimento de todos funcionarios destes Services,

Despachantes Aduaneiros, Intertek Testing Services e Agentes Econ6micos em

geral, comunica-se, que com vista a modernizacao do processo de desernbaraco

aduaneiro que ira reduzir 0 tempo de processamento, facilitando as operacoes

comerciais, foi aprovada pelo Governo, a implernentacao da JUE.

Assim, para efeitos de cadastro para 0 uso do sistema, os Despachantes

Aduaneiros, Ajudantes de Despachantes e Agentes de Transite, que satisfacam

as condicoes de elegibilidade nos termos da legislacao em vigor, deveme inscrever-se para a formacao especifica, condicao essencial para a 0btencao de
diferentes perfis de acesso a JUE, cujos niveis abaixo se descrevem:

1. a) Perfil I - Despachantes Aduaneiros e Agentes de Transito:

./ Criacao da declaracao aduaneira;

./ Pesquisa de declaracoes;

./ Criacao de pedido de correccao:

./ Pesquisa de pedido de correccao;

./ Criacao de pedido de cancelamento da declaracao;

./ Pesquisa de pedido de cancelamento;

./ Submissao da Declaracao;
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b) Perfil II - Ajudantes de Despachantes:

../ Criacao da declarac;:aoaduaneira

../ Pesquisa de declarac;:oes

2. Para efeitos de Cadastro para acesso a JUE, serao cumulativamente exigidas

as seguintes condicoes:

a)Ajudantes de Despachantes e de Transitarios:

../ Possuir qualificacoes acadernicas minimas correspondentes ao curso medioe de tecnico aduaneiro ou formacao superior em qualquer area, ou;

../ Ser Ajudante de Despachante ha, pelo menos 5 anos e com habilitacoes

minimas de nivel medio;

b)Agentes de Transito:

../ Licenca de actividade

3. Para efeitos de inscricao para a formacao os interessados devem preencher 0

formulario, em anexo, e enviar a sede da respectiva Direccao Regional ou

Direccao dos Services Provinciais das Alfandegas ou mesmo a Direccao de

Normacao de Procedimentos Aduaneiros (DGA), sita na Rua de Timor Leste

n095, 3° Andar.

Direccao Geral das Alfandegas, em Maputo, aos 11 de Janeiro de 2011


