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Ministro da Energia em visita ao Centro de Operações da JUE

MINISTRO DA ENERGIA INTEIRA
INTEIRA--SE DAS
OPERAÇÕES DA IMPLEMENTAÇÃO DA JUE
O Centro de operações da Janela Única

depende em grande medida.

Salvador Namburete, manifestou o seu apoio

Electrónica (JUE), um dos principais siste-

Com efeito, Sua Excia Dr. Salvador Nambu-

mas electrónicos que garante a colecta das

rete escalou o Centro de Dados da JUE ten-

receitas aduaneiras resultantes do comércio

do na altura manifestado o seu agrado com

externo, contou na quinta-feira dia 24 de

a robustez dos equipamentos implantados

Abril com a visita do Ministro de Energia, Drº

bem como a visível adopção das melhores

Salvador Namburete, com vista a se familia-

práticas internacionais para garantia do fun-

rizar com os progressos de implementação

cionamento do sistema moderno de desem-

bem como as suas operações cuja qualidade

baraço com vista a colecta segura e eficiente

da rede de infra-estruturas de energia

da receita aduaneira em todos o Pais.

a JUE para o alcance de um dos objectivos
que se mostra comum a todas áreas públicas - a melhoria dos serviços no sector
público por via de meios electrónicos
modernos de comunicação e informação,
colocando total abertura para garantir canais
de fornecimento de energia consistente e
permanente.

Endereço:
Av. Vladmir Lenine, nº 174
Edificio Millennium Park
Bloco “B”, 2º Andar

Centro de apoio ao utilizador
Telefone
Fax

: +258 21 303 326
: +258 21 303 325

Email: info@mcnet.co.mz
www.mcnet.co.mz
MAPUTO - Moçambique

Telefone
Email

: +258 21 341 110
: support@mcnet.co.mz
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VISITA DA CPLP À JUE

Delegação da CPLP visitando o Centro de Operações JUE

No passado dia 09 de Abril do ano corrente,

modernização das Alfândegas em Moçambi-

momento sem darmos a conhecer o que as

participantes da IX Reunião do Grupo de

que, que é um dos grandes aspectos que a

Alfândegas de Moçambique estão a fazer

Trabalho de Alto Nível das Administrações

Organização Mundial do Comércio (OMC) e a

nessa área”.

Aduaneiras da CPLP - Comunidade dos Paí-

Organização Mundial das Alfândegas (OMA)

ses de Língua Oficial Portuguesa, visitaram

recomendam”, explicou Aly Mallá, director-

o Centro de Operações da JUE em Maputo

geral adjunto das Alfândegas de Moçambi-

para se familiarizarem do grau de implemen-

que para a Área de Organização e Métodos.

tação da Janela Única Electrónica (JUE) em
Moçambique.
Os visitantes acima tinham em vista participar na reunião de balanço das actividades
realizadas no transacto e a analisar o grau

Francisco Curinha, CPLP

de realização das actividades agendadas
para 2014 com particular ênfase na prepara-

Por sua vez, Francisco Curinha, director dos

ção da reunião de directores-gerais das

Serviços de Cooperação e Relações Institu-

Alfândegas da organização a ter lugar em

cionais da Autoridade Tributária e Aduaneira

Aly Mallá, Alfândegas de Moçambique

de Portugal e secretário-geral da Conferên-

Outubro próximo na capital angolana.
“A visita à Janela Única Electrónica tinha em
vista dar a conhecer aos nossos colegas da

Como todas as Alfândegas, de uma maneira

cia das Alfândegas dos Países da CPLP,

geral, estão a proceder à modernização das

disse que com a visita “procurou-se conhe-

suas administrações aduaneiras, conforme

cer a realidade de Moçambique no que diz

referiu o director

respeito à implementação da JUE, como

Mallá, “nós não

também permitir que todos os gestores das

CPLP o que está a acontecer no âmbito da
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ESTUDANTES DA USTM VISITAM
CENTRO DE OPERAÇÕES JUE

VISITA DA CPLP À JUE
Continuado da pág.2

Melhores estudantes recém graduados da USTM

No âmbito da assinatura de um memorando de entendimento rubricado entre a AutoDelegação da CPLP em visita ao o Centro de Operações JUE

ridade Tributária (AT) e a Universidade São Tómas de Moçambique (USTM) em 23 de

Alfândegas presentes pudessem colocar ques-

Agosto de 2013, com vista a conceder sessões de capacitação a título de estágio

tões e verificar o grau de implementação do siste-

aos estudantes graduados com distinção, o centro de operações de Janela Única

ma em Moçambique”.

Electrónica, o novo sistema de gestão e comunicação de informação sobre o

“Nós procuramos que dentro do que constitui o
enquadramento das Alfândegas dos oito países
da CPLP haja uma melhoria na capacitação”, indicou Francisco Curinha, realçando que “a JUE e o
Operador Económico Autorizado são ferramentas

desembaraço aduaneiro, acolheu um grupo composto por 6 licenciados nas áreas
de Contabilidade, Estatística, Psicologia, Direito, Informática entre outras, onde de
entre vários aspectos procedeu a apresentação das varias fases da JUE desde o
início da sua implementação bem como os fluxos electrónicos dos processos aduaneiros.

utilizadas pela OMA, que procura que todas as

De referir que a actividade insere-se no âmbito da disseminação de informação da

partes contratantes, que são 179, neste momento,

AT sobre o uso das tecnologias modernas para melhoria dos serviços públicos e

utilizem o mais possível os dispositivos que per-

facilitação do comércio no Pais.

mitem melhorar e aumentar as correntes do
comércio”.
“Nunca como hoje as correntes do comércio
foram tão visadas, assim como nunca como hoje
são necessárias para acelerar o processo de
melhoria da economia mundial”, frisou Francisco
Curinha.
Estudantes da USTM e Equipe de implementação da JUE
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CAMPANHA DE DIAGNÓSTICO
GRATUITO DE CANCRO DA MAMA
Cerca de 250 mulheres desfavorecidas dos

O presidente do Conselho de Adminis-

municípios de Maputo e Matola selecciona-

tração da MCNet, Rogério Samo Gudo, Equipamento para o exame de mamografia

das após pré - triagem feita nos centros de

disse, na ocasião, que “associámo-nos a

saúde da periferia nomeadamente: Hospitais

esta iniciativa no âmbito da nossa responsa-

gerais Jose Macamo, Mavalane, Chamanculo

bilidade social empresarial, no apoio aos

e Centro de saúde da Matola 700 beneficia-

programas de saúde pública do MISAU,

ram do diagnóstico gratuito do cancro da

levando a cabo, em parceria com a Clinicare,

mama, no âmbito de uma campanha de ras-

uma campanha gratuita de diagnóstico do

treio desta doença, lançada no dia 21 de

cancro da mama”.

famílias moçambicanas”.
Com este projecto social, foram abrangidas,
durante sete dias, mulheres de algumas
áreas pré-definidas, com idade superior a 40
anos ou com história familiar de cancro.
Em representação do Ministério da Saúde,
Cesaltina Lorenzoni, directora do Programa

Abril, em Maputo, por ocasião dos festejos

Nacional de Controlo do Cancro, referiu tra-

do dia da Mulher Moçambicana.

tar-se de uma iniciativa muito importante,
O programa,

sobretudo porque o exame de diagnóstico

promovido

será realizado através da mamografia, que

pela MCNet,

consegue detectar lesões ainda no seu esta-

empresa que

do inicial.

implementa

“Um dos maiores problemas que se depara é

e garante a
operacionalização

da

Guilherme Mambo, Alfândegas de
Janela Única
Moçambique

o

Rogério Samo Gudo, MCNET S.A.

apareci-

mento

de

Esta doença, conforme acrescentou Rogério

mulheres

Samo Gudo, “constitui uma das maiores

nas consul-

causas de morte da
Electrónica (JUE) em Moçambi-

tas em está-

mulher

que, com a parceria das Alfânde-

gios

na sua maioria por falta

gas de Moçambique, Ministério

avançados

de conhecimento em

da Saúde (MISAU) e a Clinicare,

da

relação à manifestação

visava alertar, informar, diagnos-

da enfermidade ou por

ticar e esclarecer às mulheres

falta de condições eco-

moçambicana,

sobre todas as questões relacio- Yunus Ussene, Clinicare
nómicas para o diagnadas com a prevenção, diagnósnóstico atempado, com vista a reduzir os
tico, tratamento e acompanhamento da
efeitos nefastos, que resultam no sofrimento
doença.

das mulheres e, consequentemente, das

Cesaltina Lorenzoni, MISAU

muito
doença,

acarretando
assim

altas

taxas de mortalidade e, consequentemente,
maiores custos para o sistema de saúde”,
frisou.

Continua na pág. 5
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CAMPANHA DE DIAGNÓSTICO
GRATUITO DE CANCRO DA MAMA

VISITA DO PRESIDENTE
DA SARS À AT

Continuado da pág. 4

Realçou que “a histologia do cancro da

Teve lugar a 24

mama é multifactorial, sendo factores de

de Abril do ano

risco a história familiar, que constitui a

corrente

maior causa deste cancro, a história

visita da delega-

reprodutiva das pacientes (menarca

ção da Autorida-

precoce, menopausa tardia, desbalanço

de Tributária da

hormonal), estilo de vida não saudável,

África do Sul -

nomeadamente obesidade, sedentaris- Exame de mamografia
mo, entre outros”.
Por sua vez, Guilherme Mambo, Director-geral das Alfândegas de Moçambique, con-

uma

SARS, encabeçaIvan Pillay, SARS

da pelo Sr. Ivan
Pillay - Comissá-

siderou ser uma grande honra ver a JUE associada a uma acção que vai ter grande

rio, a qual culminou com a assinatura de um

impacto num elemento muito importante da sociedade, que é a mulher: “Nós acredi-

memorando de entendimento entre os serviços

tamos que a testagem vai poder ajudar a identificar muito cedo àquelas mulheres

tributários da África do sul e Autoridade Tributária

que, eventualmente, tenham alguma indicação da doença e, tal como foi dito, poder,

de Moçambique.

deste modo, seguir o tratamento”, indicou.

O referido memorando, inclui nas áreas de coope-

“A JUE já está enraizada em todo o País e queremos que o sistema de todos nós, se

ração a troca de informação e estabelecimento

torne um catalisador, não só na área do desembaraço aduaneiro, mas também, em

das melhores práticas em matéria de moderniza-

outras áreas sociais”, finalizou Guilherme Mambo.

ção de receitas e áreas específicas de conhecimento.
Assim sendo, inserido no programa de visita, foi
apresentado a comitiva o estágio de implementação e perspectiva de estabelecimento de interconectividade prevista para o ano de 2014 entre as
entidades aduaneiras dos dois países, bem como
o volume de transacções realizadas através do
novo sistema electrónico de desembaraço JUE.
Importa referir que a materialização do memorando estabelecido irá permitir as autoridades dos

Partecipantes da campanha aguardando pelo exame de mamografia
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dois países a partilha segura de informação de
forma electrónica e em tempo real.
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CURIOSIDADES DO JANELINHO
ADIÇÃO DE NOVOS MÓDULOS
Módulo de Gestão Isenções Aduaneiras
Caro Operador de Comércio Externo

Informa-se à toda a comunidade de utilizadores da Janela Única Electrónica (JUE) que estão em curso actividades preparatórias para a operacionalização do módulo de Gestão de Isenções.
A nova funcionalidade permitirá a todos a que por lei o direito lhes assiste, submeter electronicamente as Alfândegas pedidos de isenção ou redução de imposições aduaneiras para a importação de
mercadoria.
Mais se informa que as sessões de capacitação junto do Centro de Formação da JUE poderão ser
agendadas preenchendo e enviando o formulário de registo disponível no Portal www.mcnet.co.mz,
por email info@mcnet.co.mz ou alternativamente enviando para o endereço sito na Av. 25 de Setembro, Edifício Times Square Bloco 2, 1º andar; Fax: +258 21 30 48 21 ou através do e-mail:
info@mcnet.co.mz .

Para mais informações consulte https://www.mcnet.co.mz/About-MCNet/Training-Center.aspx
ou contacte o nº de telefone +258 21 30 48 19.

JANELA ÚNICA ELECTRÓNICA – O SISTEMA DE TODOS NÓS !
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