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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 privilegiando os meios eletrónicos (Microsoft Teams e
outros).

2. Realização de sessões de formação e reciclagem presenciais respeitando o protocolo sanitário exigido.

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.

A equipe de implementação da Janela Única Electrónica - JUE participou a
27 de Abril do Economic Briefing do 1º trimestre da CTA (Confederação
das Associações Económicas) subordinado ao tema “Os desafios actuais
na cadeia logística de Importação e Exportação – A contribuição da JUE
4.0 na sua mitigação”.
O referido evento teve um formato hibrido o que permitiu expandir a
abrangência, uma vez que o mesmo realizou se na Cidade da Beira,
província de Sofala, com a presença de sua excelência a Secretária de
Estado, dra. Stella Zeca e de sua excelência o Governador da provincia,
dr. Alberto Mondlane, a equipe de implementação da JUE apresentou os
ganhos com a nova geração da Janela Única Electronica a JUE 4.0 – Plataforma de facilitação e Logistica.

4. Limitação das visitas de cortesia por parte da
equipe de suporte presencial, exceptuando os
casos que não sejam passiveis de resolver
remotamente.
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No âmbito da integração de mais ministérios e agências do

Paralelamente a estas, realizaram se em Gaza e Inhambane ses-

Governo ao sistema de desembaraço aduaneiro Janela Única

sões de formação dedicadas a 38 oficiais aduaneiros recém

Electrónica - JUE, decorreram em Maputo durante o mês de

alocados e algumas de reciclagem, por forma a capacitá-los

Maio, sessões de capacitação no modulo de Anarme, destinado

para melhor desempenharem as suas funções.

a Importação de medicamentos e produtos de saúde, a 58 utilizadores do sistema, entre despachantes, ajudantes de despachante e técnicos do MISAU.
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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.

