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Tenda da AT na feira alusiva ao dia Internacional da Função Pública, em Lichinga

As comemorações do dia internacional da Função Pública no presente ano, tiveram lugar em Lichinga no dia 23 de Junho sob o lema:
“Por uma Administração Pública Livre de Corrupção e Assente na

A Janela Única Electrónica – JUE, por ser o primeiro serviço público
online, não esteve a parte das comemorações e fez se presente na
feira, na tenda da Autoridade Tributária de Moçambique, por forma a
poder disseminar no seio dos funcionários públicos e demais convi-

Cultura de Paz e bem servir”.

dados os ganhos trazidos para facilitação de comércio internacional
A semana nacional da Função Pública, foi marcada por várias activi-

e melhoria do ambiente de negócios em Moçambique, através da

dades tais como série de palestras, lançamento de um manual práti-

implementação daquele sistema moderno de desembaraço aduaneiro

co do Direito da Função Pública, e algumas actividades desportivas e

de mercadorias.

em prol da saúde e bem estar do funcionário público como uma maratona, uma feira de saúde.
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Moments of Jazz: Espectáculo com George Benson, no recinto do campus universitário da UEM, em Maputo

A MCNet S.A. parceira público privada e implementadora do Primeiro
Serviço Público Online – Janela Única Electrónica (JUE), abraçou o pro-

jecto Moments of Jazz, através do patrocínio ao espetáculo com George
Benson que decorreu no dia 8 de Junho no recinto do Campus Universitário da UEM em Maputo.
Moments of Jazz, uma iniciativa que desde o ano 2013, junta nos palcos
da cidade de Maputo grandes nomes do jazz mundial e alguns dos maiores talentos da música moçambicana. Este projeto é um evento de âmbito
cultural através do qual se pretende proporcionar uma noite diferente,
descontraída, relaxada ao som de boa música.
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CURIOSIDADES DO JANELINHO
SOBRE O BUSQUE & ENCONTRE MOBILE
Sabia que:
A funcionalidade Busque & Encontre esta disponível na versão mobile?

Para usufruir basta aceder a página m.mcnet.co.mz.

Efectuar o login com as suas credenciais de acesso

E através do número do BL e/ou factura e o número
da declaração saiba do estágio de desembaraço dos
seus processos.

A ideia é mesmo essa, facilitar e simplificar o processo cada vez mais!

Em caso de dúvidas, do acima exposto, 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!

