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Caro Leitor,
No âmbito do esforço para contenção da propagação da pandemia da Covid -19, as seguintes
medidas serão implementadas:
1. Limitação de encontros presenciais privilegian-

Sob o lema: Reformando o Ambiente de Negócios para a Recuperação

do os meios eletrónicos (Microsoft Teams e

Económica, decorreu nos dias 30 e 31 de Marco do presente ano, no

outros).

Centro de conferências Joaquim Chissano, em Maputo, a XVII edição da

2. Realização de sessões de formação e recicla-

CASP (Conferência Anual do Sector Privado).

gem presenciais respeitando o protocolo sani-

Trata-se de um momento único que enaltece o papel das organizações do

tário exigido.

sector privado na indução de políticas, que visem o crescimento económi-

3. O Centro de atendimento JUE funcionará nor-

co, criação de emprego e redução da pobreza em Moçambique.

malmente contudo solicita-se que privilegie o

A MCNet participou de um painel sobre a Competitividade dos Corredo-

uso do email suporte@mcnet.co.mz para envio

res de Transportes em Moçambique, onde pode explicar o papel da

de questões.

MCNet no corredor de logística, que se baseia essencialmente na digitali-

4. Limitação das visitas de cortesia por parte da

(Continuado da pág. 2)

equipe de suporte presencial, exceptuando os
casos que não sejam passiveis de resolver
remotamente.
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cios em Moçambique, dentre os quais o Prémio “CTA Respon-

zação dos processos com vista a facilitação do Comércio com a

sabilidade Social” foi atribuído a MCNet por ter se destacado e

introdução da JUE 4.0 - Plataforma de Facilitação e Logística.

apoiado as várias iniciativas aos longo dos últimos 2 anos, sen-

Ainda durante a conferência a CTA atribui prémios a empresas
e aos actores relevantes para a melhoria do ambiente de Negó-

Foto familia do painel sobre a Competitividade dos Corredores de
Transportes em Moçambique

do de destacar, entre outras:
•

a oferta de laboratório com tecnologia de última geração
para a testagem da COVID-19 na Cidade de Nampula;

•

oferta de laboratório de informática na Universidade Eduardo Mondlane-UEM para o desenvolvimento de soluções
para os problemas de segurança cibernética bem como
para promover a capacitação humana nessa matéria;

•

fornecimento de tenda hospitalar e equipamento médico
para o Hospital Geral de Mavalane no âmbito de combate à
COVID-19;

•

apoio à Associação dos Diabéticos;

•

apoio à Associação de Luta contra o Cancro;

•

apoio ao MISAU no projecto Sonor – Testagem de Audição;

•

apoio com Bolsas de Estudos para Mestrado na UEM;

•

apoio à Associação Moçambicana de Tang Soo Do para
participação no Mundial da Modalidade;

•

apoio à Federação Moçambicana de Xadrez.

Plateia durante o debate do painel
Premiação CTA Responsabilidade Social
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Painel sobre como a Facilitação do Comércio pode ajudar no Desenvolvimento Sustentável da África: pode uma janela única impactar o comércio
transfronteiriço

Decorreu a 31 de Marco último em Mombassa no Quénia, um

painel subordinado ao tema: Como a Facilitação do Comércio

evento denominado Kenya Trade Facilitation Summit organiza-

pode ajudar no Desenvolvimento Sustentável da África: pode

do pela Kentrade em parceria com a AACE (Aliança Africana

uma janela única impactar o comércio transfronteiriço,

para e-comércio), ao qual Moçambique se fez representar pelo

Moçambique pode falar do exemplo da fronteira de Ressano

director de Operações da SGS MCNet, entidade que opera o

Garcia - Km4 no que concerne ao manifesto rodoviário,

Sistema de Janela Única Electrónica das Alfândegas.

rastreio do trânsito, pagamento consolidado e interação com

No âmbito das comemorações do 10º aniversário da Janela
Única Electrónica do Quénia e lançamento do portal de Facilitação do Comércio, realizaram se vários debates nos quais, no

os stakeholders e ainda a integração do aviso de chegada do
camião.
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Os utilizadores da JUE deverão a encaminhar o pedido registro para os emails suporte@mcnet.co.mz ou info@mcnet.co.mz como
habitualmente.

