COMUNICADO DE IMPRENSA

06 de Novembro de 2019
Millennium bim Corporate promove sessão de esclarecimentos
sobre ‘Novo Processo de Importação’
Iniciativa teve como objectivo clarificar dúvidas sobre o novo mecanismo de importação de bens e
serviços que passa pela abertura e aprovação do Termo de Compromisso de Intermediação Bancária e
contou com a presença de Clientes, Despachantes e membros da Autoridade Tributária.

Millennium bim Corporate
promoveu sessão de
esclarecimento junto de
Clientes, despachantes e
elementos da autoridade
tributária sobre ‘O Novo
Processo de Importação’

“O Novo Processo de Importação” foi o tema da sessão de
esclarecimento que o Millennium bim Corporate promoveu, no dia 22 de
Outubro, no seu edifício sede, em Maputo. A iniciativa teve como
objectivo esclarecer dúvidas sobre o processo de abertura e aprovação
do Termo de Compromisso de Intermediação Bancária para Importação
de Bens (TCI), junto de Clientes, despachantes e membros da autoridade
tributária.
Com sala cheia, a sessão foi apresentada por Rui Tingote, Director da
Unidade Operacional – Departamento de Estrangeiro e Garantias.
O TCI é um documento emitido pelo despachante e aprovado

Iniciativa pretende auxiliar
Clientes e parceiros,
partilhando informação e
debatendo os desafios que o
tema coloca

pelo

banco intermediário respeitando a qualquer operação de

importação ou de exportação, para ser exibido à autoridade aduaneira.
No caso, o banco certifica que o importador ou exportador é seu cliente
e que está a intermediar a operação de exportação/importação em
causa. O importador ou exportador assume o compromisso irrevogável
de remeter os documentos relevantes ou as receitas de exportação para
o mesmo banco, nos prazos definidos para o efeito. A liquidação da
importação só poderá ser feita a partir do Banco onde o termo foi
aberto.
O TCI aplica-se aos bancos e as entidades exportadoras ou importadoras
residentes, que intervenham na realização de operações cambiais,
envolvendo recebimentos ou pagamentos sobre o exterior. Tem como

Sessão teve sala cheia e foi
apresentada por Rui Tingote,
Director da Unidade
Operacional – Departamento de
Estrangeiro e Garantias do
Millennium bim

objectivos cumprir a legislação cambial; assegurar a obrigatoriedade do
uso do Sistema Bancário Nacional; recolher informação estatística de
qualidade e em tempo útil; e facilitar a troca de informação entre

diferentes intervenientes (Alfândegas/Banco de Moçambique/Bancos
Comerciais/ Importadores vs Exportadores).
Segundo esclareceu Rui Tingote, no caso de “importação com
pagamento antecipado, o Banco Comercial não deve proceder com
nenhum pagamento sem a existência do TC”, devendo ocorrer o
recebimento dos bens no prazo de noventa dias, após o pagamento. E se
a importação for com pagamento postecipado “o Despachante
Aduaneiro não deve proceder com a submissão da declaração sem a
existência do TC”.
O Millennium bim Corporate pretende promover mais iniciativas deste
género com o intuito de auxiliar os seus Clientes e parceiros. O
objectivo é partilhar informações relevantes e debater os desafios que o
tema coloca.

Sobre o Millennium bim - Maior grupo financeiro moçambicano, tem marcado o ritmo de crescimento
do sector bancário. No processo de bancarização da economia moçambicana, o Banco está presente
em todas as províncias do país e conta hoje com uma vasta rede de balcões, mais de 300 agentes
bancários e uma das maiores redes de ATM e POS, e com o contributo dos seus 2.500 colaboradores
que servem mais de 1,8 milhões de clientes. O Millennium bim é o primeiro Banco moçambicano
presente no ranking dos 100 maiores Bancos de África.
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