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Stand da MCNet S.A. com as Startups

A empresa tecnológica provedora de serviços de facilitação do
comércio, Mozambique Community Network - MCNet S.A. participou
da VI edição da feira Moztech, que decorreu de 15 a 17 de Maio do
ano corrente, na Arena 3D em Katembe. Para este ano, com o objetivo de promover as startups nacionais como forma de contribuir
para o desenvolvimento dos diversos serviços do sector público e
não só por via da tecnologia, a MCNet S.A. como parceiro estratégico proporcionou aos vencedores das startups um espaço reservado para a apresentação e exposição dos seus produtos e serviços.
MCNet S.A. é uma PPP que tem como objetivo prover às Alfândegas
de Moçambique de ferramentas para facilitar o comércio e melhorar
o ambiente de negócios com soluções tecnológicas inovadoras con-

Rogério Samo Gudo, Presidente do Conselho de Administração da
MCNet S.A. disse que “Olhando para aquilo que a plataforma Moztech oferece, achamos que é uma solução bastante crítica, porque
nos permite, não só interagirmos com aqueles que são os contribuintes, mas também aqueles que vão se tornar futuros contribuintes”.
Samo Gudo referiu ainda que, uma outra razão forte para se juntar a
Moztech é que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s)
fomentam-se e que é preciso desenvolver a cadeia inteira. “Apesar
de as TIC’s serem um enorme potencial é preciso que se fomentem
para desenvolver a cadeia toda. Muitas vezes pensamos que as
TIC’s são a solução da reforma dos serviços públicos, mas não é
como tal”.

cebidas para tornar acessível o comércio internacional, através da
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Equipe alocada ao stand da MCNet

Painel sobre o Novo Paradigma Tributário na era digital

nela Única Electrónica das Alfândegas de Moçambique, que deve ser

(Continuado da pág. 1)

integrada com as outras agências e departamentos do Estado envolA MCNet S.A. deu o seu contributo igualmente no Painel sobre Novo
Paradigma Tributário na era digital, onde Ciro Cardoso, Gestor de
Desenvolvimento de Serviços da MCNet, falou de algumas tecnologias implementadas na Autoridade Tributária de Moçambique, a Ja-
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vidos no sistema de desembaraço e é preciso que haja expansão dos
meios de pagamento, que não se limites às instituições bancárias.
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Com a evolução considerável no ramo das tecnológias, onde as limi-

seguros. Nesse contexto, a

tações entre as soluções de hardware e software estão visivelmente a

Conferência abordou como os

desaparecer, a Organização Mundial das Alfândegas (OMA) agora

avanços tecnológicos estão remodelando as políticas e contribuindo

oferece uma oportunidade para se explorar inovações que únem o

para um comércio mais seguro e sustentável. Blockchain, Inteligência

melhor dos dois mundos.

Artificial, interpretação de imagens de equipamentos de inspeção não

Pela primeira vez, a OMA uniu os seus dois principais eventos do

Tema da Conferência da OMA

intrusiva e competências humanas relevantes serão examinados.

setor público-privado que contribuem para a formação de iniciativas

Os delegados irão explorar como o transporte e a logística ecológi-

relacionadas à tecnologia aduaneira, como a Conferência e Exposi-

cos, a Internet das Coisas, bem como inovações como caminhões

ção de Tecnológia da Informação (TI) e o Fórum de Tecnologia e Ino-

autônomos, o Virgin Hyperloop One e o uso intensivo de drones po-

vação (TI) em um grande evento - a Conferência e Exposição Interna-

dem, e já causam, impacto na gestão de fronteiras.

cional de Tecnológias de Informação que teve lugar em Baku, na cida-

Com o aumento exponencial dos viajantes aéreos, as Alfândegas e

de capital Azerbaijão de 12 a 14 de Junho de 2019.

outras agências de gestão das fronteira precisam considerar o seu

O Comitê Estadual de Alfândega do Azerbaijão foi o co-anfitrião deste

papel e contribuição para os aeroportos inteligentes, a fim de apoiar

importante evento de alto nível na capital da "Terra do Fogo", onde

viagens contínuas. Os participantes da conferência tiveram a oportu-

providenciou uma recepção calorosa a todos os participantes do

nidade de ouvir mais sobre biometria, robótica e outras soluções

Centro Heydar Aliyev.

tecnológicas a esse respeito.

O tema deste ano, “Novas tecnologias para fronteiras intelligentes -

A Conferência ofereceu uma plataforma que reuniu os principais par-

Novas oportunidades para comércio, viagens e transportes”, foca no

ceiros das administrações aduaneiras, agências e ministérios rele-

lema da OMA para o ano de 2019, ao explorar o papel das alfândegas

vantes, setor privado, comunidades econômicas regionais, organiza-

e agências de gestão das fronteira no que concerne ao uso das mais

ções internacionais, parceiros de desenvolvimento e academia.

recentes soluções tecnológicas, bem como algumas soluções tecno-

A Exposição, em paralelo com a Conferência, ofereceu igualmente

lógicas implementadas com sucesso, para apoiar não apenas o co-

amplas oportunidades de networking e informações mais detalhadas

mércio, mas também as viagens e os transportes, assegurando que

sobre as mais recentes soluções tecnológicas disponíveis no merca-

todos os movimentos através das fronteiras sejam contínuos, mas

do.
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