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O Director-geral das Alfândegas de Moçambique, Aly Mallá, considerou que a
Janela Única Electrónica (JUE), o primeiro serviço público online do País, veio
conferir maior eficiência na tramitação

de processos aduaneiros, o que permiAlly Mallá, Director geral das
Alfândegas

tiu a libertação dos funcionários do manuseamento de papéis para acções mais
sistemáticas de controlo de risco.

O director-geral das Alfândegas de Moçambique fez estes pronunciamentos na abertura de um seminário organizado pela Mozambique
Community Network (MCNet S.A.), implementadora do sistema da
JUE, que tinha como objectivo a apresentação e debate de soluções
que auxiliem a Autoridade Tributária de Moçambique, diante da actual conjuntura, melhorar cada vez mais os processos de cobrança de
receitas do comércio externo com
maior celeridade, comodidade e segurança.

Para Aly Mallá, com a implementação deste sistema de gestão do

Durante o seminário foram apresenta-

processo de desembaraço de mercadorias, há cinco anos, as Alfân-

das diversas ferramentas que podem

degas de Moçambique não só elevaram a capacidade de colecta como também de segurança da receita arrecadada que passou a ir directamente dos bancos comerciais para o tesouro.

ser adicionadas à JUE para permitir
mais ganhos no uso desta plataforma
e uma prestação de serviço com mai- Yves Jobin, Representante da SGS

or qualidade para o utente.
Entretanto, apesar deste sucesso, o director-geral das Alfândegas de
De acordo com, Rogério Samo Gudo,

Moçambique apontou a necessidade de expansão do sistema para as

presidente do Conselho de Administração

unidades de cobrança não abrangidas e a integração de todos os

da MCNet, intervindo também na abertura

contribuintes do comércio externo na plataforma como alguns dos

referiu-se aos objectivos do seminário

principais desafios para os próximos anos.

que era apresentar algumas soluções
Aly Mallá disse que há também a necessidade de conclusão dos módulos previstos na JUE e integração do sistema aos serviços públicos correlacionados para a contínua maximização da colecta de re-

informáticas passíveis de integrar a JUE e
Rogério Samo Gudo, PCA da
MCNet S.A.

abrir oportunidade para reflexão sobre a

ceitas do Estado.
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experiência de alguns países como Gana, Tanzania e Kenya onde
estas soluções estão a ser usadas.
Segundo alguns participantes, o seminário representou um desafio
onde todos os presentes foram chamados a avaliar a situação actual
e compara-la com as soluções apresentadas para dai tirar lições das
melhorias ainda a introduzir para efectiva melhoria da qualidade de
serviços com reflexo a receita.

O sistema de colecta de impostos de telecomunicações, integração
infra-estrutural da JUE e e-tributação, o trânsito internacional de
mercadorias e a avaliação aduaneira de mercadorias são algumas

Participantes do seminário

das ferramentas que podem ser consideradas nesta plataforma.
O seminário cuja duração foi de meio-dia contou com a participação
de 80 quadros da Autoridade Tributária gestores a diferentes níveis
na sede e nas províncias.
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Nesta feira, a MCNet integrou o painel de uma das conferências com
o tema “Inclusão digital - desafios e soluções” e apontou a necessi-

dade das instituições se tornarem mais exigentes no uso das TIC’s,
investindo para o desenvolvimento contínuo dos recursos humanos
alargando a sua inclusão e promovendo maior eficiência.

Dr. Jorge Penicela Nhambiu, Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e
Técnico Profissional em visita ao stand da MCNet

A MCNet participou da feira Moztech que ocorreu entre 11 a 13 de
Maio no campus da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) como

Painel da Conferência “Inclusão Digital - Desafios e soluções”

expositor, tendo registado centenas de visitantes com enfoque para
comunidade académica.
Um dos propósitos da Moztech é promover o crescimento através
das tecnologias de informação e comunicação (TIC’s), objectivo que

se enquadra no papel da MCNet para o contributo da facilitação do

A MCNet S.A. fez-se presente igualmente na feira internacional de

comércio através da operacionalização da plataforma da Janela Úni-

educação (FIE), feira esta que decorreu de 19 a 21 de Maio no Cam-

ca Electrónica (JUE).

pus principal da UEM, alicerçada no lema “Fazer da Educação um

A MCNet S.A. associou-se a iniciativa da feira de tecnologia desde a

elemento chave para o Desenvolvimento do Capital Humano e Soci-

sua primeira edição e nesta, que é a 3ª, verificou-se maior número de

al”.

participantes preocupados em se informar sobre a evolução das

O evento, considerado uma oportunidade para a orientação da juven-

TIC’s no país.

tude nas várias áreas do saber, foi organizado pela Comunidade

Com a presença da MCNet S.A. a comunidade académica pôde alar-

Académica para o Desenvolvimento (CADE), em parceria com os

gar o seu domínio em torno dos esforços para modernização dos

Ministérios da Educação e Desenvolvimento Humano e da Ciência e

serviços públicos através das TIC’s que cada vez mais comprovam a

Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional.

sua importância para o crescimento económico e social.
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Visita ao stand da MCNet
Festival Azgo

O stand da MCNet foi visitado por estudantes das várias instituições
de ensino secundário, pré-universitário e universitário, bem como
encarregados de educação e empresários que puderam perceber o
papel das tecnologias de informação e comunicação - TICs na melho-

A MCNet S.A. parceira público privada e implementadora do

ria dos serviços públicos caso específico da implementação da Janela

Primeiro Serviço Público Online - JUE, reiterou o seu apoio

Única Electrónica, sistema moderno de desembaraço aduaneiro de

naquela que foi a 6ª Edição do Festival AZGO, inserido no con-

mercadorias.

texto das actividades de responsabilidade social realizado entre os dias 20 e 21 de Maio, no recinto do Campus Universitário
da Universidade Eduardo Mondlane - UEM em Maputo.
O Festival AZGO é uma celebração da música contemporânea,
artes plásticas que em especial nesta edição esteve virada para
a reciclagem e educação ambiental com crianças, artistas e
público no geral.

Importa referir que uma parte das receitas arrecadadas no festival será destinada a uma acção de caridade.
Estudantes em visita ao stand da MCNet
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CURIOSIDADES DO JANELINHO
SOBRE A FERRAMENTA DE INQUÉRITO NO PORTAL DA JUE
Caro operador de comércio externo!
Sabia que,
No portal da Janela Única Electrónica, existe uma ferramenta através da qual pode enviar os seus comentários com
vista a melhorar ainda mais o Sistema de Todos Nós – JUE?
Sob a opção Inquérito no menu principal do portal da JUE, responda as questões colocadas e deixe ficar os seus
comentários no espaço reservado para o efeito.

Para mais informações visite o portal www.mcnet.co.mz e por favor, contacte o nosso Centro de Apoio ao Utilizador da JUE através dos números 21 341110 e 84 3411 ou email suporte@mcnet.co.mz.

JANELA ÚNICA ELECTRÓNICA— O SISTEMA DE TODOS NÓS!

