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EDITORIAL
Caro Leitor,
No âmbito do Estado de Emergência em vigor no
Pais, com vista a redução da propagação da pandemia COVID-19, mantem-se as medidas implementadas pela equipe JUE:

Digitalização de processos na JUE (Parte 3)

1. Limitação de encontros presencias privilegiando o meios eletrónicos (Microsoft Teams,
Skype e outros).

2. Suspensão das formações presenciais, disponibilizando apenas as formações online.

3. O Centro de atendimento JUE funcionará normalmente contudo solicita-se que privilegie o
uso do email suporte@mcnet.co.mz para envio de questões.
4. Limitação das visitas de cortesia por parte da
equipe de suporte presencial, exceptuando os
casos que não sejam passiveis de resolver
remotamente.

Após a implementação dos modulo de trânsito e o Termo de Compromisso para a Exportação de bens em 2013, deram lugar a extensas campanhas de disseminação dos módulos acima mencionados, e
urge a necessidade de ter um centro de apoio ao utilizador da JUE
combinado e então num mesmo espaço 2 equipas, uma especializada
nos sistemas em si e outra nos procedimentos, respondem a tudo o
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que são as solicitações dos utilizadores da JUE.
Mais bancos aderem a JUE e iniciam as formações para o modulo das
Isenções, que é implementado mais tarde em 2015.
O inicio de 2015 é carregado pelas cheias que assolam a região Centro e Norte do País, e colocam a prova a infraestrutura da Rede JUE e
medidas adicionais são colocadas em pratica, tais como o BCP (Plano
de continuação de Negócio) em caso de desastres.

Endereço:
Av. Vladimir Lenine, nº 174
Edificio Millennium Park
Bloco “B”, 2º Andar
Telefone: +258 21 303 326
Fax:
+258 21 303 325

Centro de apoio ao utilizador
Email: info@mcnet.co.mz
www.mcnet.co.mz
MAPUTO - Moçambique

Telefone: +258 21 341 110
Movél:
+258 84 34 11
Email:
support@mcnet.co.mz
Skype:
skypesuporte@mcnet.co.mz
Chat Online: www.mcnet.co.mz- Live Support Online
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ra complementar as operações, no trajecto Pemba – Mocímboa
da Praia – Palma – Pemba.
Paralelamente um pouco por todo o pais, decorrem sessões de
formação, respeitando as regras de isolamento social, no âmbito da pandemia do Covid-19, para garantir o conforto das Alfândegas, Operadores portuários e Agentes de navegação, na
operacionalização do modulo de cabotagem através da Janela
Única Electrónica - JUE.

Visita ao navio Greta pelo Presidente da Repúiblica, Filipe Nyusi

Foram formados até a 3ª semana do mês de Julho 13 oficiais
aduaneiros em Pemba, 21 em Nacala, 12 na Beira, 33 em Ma-

Decorreu no dia 10 de Junho do ano corrente, o relançamento

puto, e ainda 51 utilizadores entre Agentes de navegação, Au-

da cabotagem marítima em Moçambique, numa cerimonia diri-

toridade portuária e Operadores de Terminais.

gida por sua Excia o Presidente da República, Filipe Nyusi, que
na ocasião anunciou um conjunto de facilidades que serão introduzidas de modo a tornar a actividade competitiva.
Numa fase inicial, a cabotagem marítima vai ser assegurada por
dois navios da Sociedade Moçambicana de Cabotagem (SMC),
entre os quais o “Greta”, atracado no Porto de Maputo, que
conta com duas gruas de 60 toneladas e uma capacidade de
transportar 270 contentores, que vai navegar em toda a extensão da costa de Moçambique, escalando os portos de Maputo,
Beira, Quelimane, Nacala e Pemba.
O segundo navio é denominado “Ylang”, com capacidade para
450 toneladas de mercadoria e uma grua de 30 toneladas, pa-
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Navio Greta, alocado a Cabotagem Marítima em Moçambique
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No âmbito das actividades de melhoria
continua e manutenção da infraestrutura
que suporta a rede JUE, tiveram lugar
durante 1º semestre do ano trabalhos
para transferência do site de JUE do antigo edifício para o novo edifício das
Alfândegas em Cuchamano, província de

Novo site em Cuchamano, Tete

Tete.
Os mesmos decorreram de forma faseada de acordo com o progresso das obras de construção do novo edifício, e abrangeram
cablagem, energia principal e backup, transferência de todo o equipamento desde o router e link secundário de comunicações e
computadores alocados aos funcionários aduaneiros.

Estradas na provincia de Tete
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O primeiro serviço público online!

CURIOSIDADES DO JANELINHO
SOBRE A LISTA CONJUNTA OMA/ OMS RELATIVA A
SUPRIMENTOS MEDICOS NO AMBITO DA COVID-19
Sabia que já esta disponível a lista conjunta de suprimentos médicos no âmbito da COVID-19?
Verifique a Ordem de Serviço nº 22/AT/DGA/410/2020, disponivel no portal da JUE.

JANELA ÚNICA ELECTRÓNICA— O SISTEMA DE TODOS NÓS!

