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Gestão danosa e nepotismo na LAM causam luto
MAPUTO - A queda do avião das Linhas Aéreas de Moçambique, LAM, um Embraer 190, de fabrico brasileiro, e consequen-

te morte das 33 pessoas que seguiam a bordo, vem pôr ao rubro as “guerras intestinais” existentes naquele consórcio entre 
o Presidente do Conselho de Administração, PCA, Carlos Jeque e a Admnistradora Delegada, Marlene Mendes Manave. A 

acompanhar o “choque de estrelas”, está o esquema de delapidação de fundos, que nos últimos tempos atingiu contornos alarmantes 
nesta companhia, fenómeno que enriquece os envolvidos e penaliza a massa trabalhadora que está condenada a pobreza absoluta.

De um tempo a esta parte, o 
BANTU vêm denunciando 
irregularidades graves no que 
tange a gestão  das Linhas 
Aéreas de Moçambique, a 
única companhia aérea na-
cional, com quém de direito a 
fazer ouvidos de mercador e 
olhar de esguelha perante este 
facto,  um comportamento 
que se diga de passagem, de 
auténtica cumplicidade.
A queda do avião da LAM na 
última sexta-feira e que viti-
mou todos os seus ocupantes, 
ocorre numa altura em que 
Carlos Jeque e Marlene Ma-
nave, estão em “guerra de 
trincheiras” em que cada um 
puxa dos seus galardões para 
assumir o protagonismo.
Há relatos de problemas sé-
rios na LAM, crise de lide-
rança, com a delapidação de 
fundos a pôr a companhia de 
rastos. Estes e outros proble-
mas que assolam o consórcio 
e que se arrastam a bastante 
tempo, o BANTU promete 
trazê-los ao conhecimento 
público nas próximas edi-
ções. 

Contornos do acidente
O acidente aéreo com o avião 

da LAM, na última sexta-
-feira em que morreram to-
dos ocupantes, ocorre numa 
altura em que aquele consór-
cio apenas assegura voos in-
ternos para todas as capitais 
provinciais com aeroporto e 
ligações regionais para Dar 
es Salaam (Tanzânia), Ha-
rare (Zimbabwe), Luanda 
(Angola) e Joanesburgo e 
Durban (África do Sul).
A mesma está banida de 
voar no espaço europeu, o 
que provocou o fim do voo 
para Lisboa, a única ligação 
que mantinha com este con-
tinente, “por deficiências de 
segurança”.
Entretanto, o aparelho aci-
dentado, de fabrico brasi-
leiro, é um dos modernos 
aviões escolhidos pela LAM 
para a renovação da sua fro-
ta, anteriormente constituída 
por aparelhos Boeing.
Para além do 190, a LAM 
utiliza os modelos 120 e 
145 da Embraer, Q 400 da 
canadiana Bombardier e um 
Boeing 737-500, produzido 
nos Estados Unidos.
A LAM tem tentado, sem 
sucesso, convencer as ins-
tâncias europeias da eficácia 
das medidas que tomou para 
resolver a situação. Aliás, 

já antes, no início do século 
XXI, a LAM tinha estado 
temporiamente proibida de 
voar para a Europa.
A LAM, criada em 1980, e 
que emprega 695 trabalha-
dores, é a herdeira da DETA, 
surgida em 1936, no período 
da administração colonial 
portuguesa.
Dados apurados pelo BAN-
TU, indicam que a LAM está 
neste momento a atravessar 
uma crise sem precedentes, 
falta de liderança coesa, que 
se traduz em reforma compul-
siva de técnicos capacitados.
Aliás, segundo fontes da 
companhia que falaram sob 

anonimato, A Marlene Ma-
nave “expulsou” comandan-
tes de renome para introduzir 
“sangue” novo sem nenhu-
ma experiência, dai que os 
resultados são trágicos.
Segundo as mesmas fontes, o 
director técnico de manuten-
ção, Pascoal Bernardo, em 
reuniões do colectivo, tem 
reclamado a falta de técnicos 
capacitados e com larga ex-
periência, pois os que exis-
tem são recém formados.
Aonde estão os coman-
dantes Banze e Mafuiane 
expulsos pela AD por não 
concordarem com a sua in-
terferência. Esses coman-
dantes, podiam passar o tes-
temunho da sua experiência 
a estes jovens. Quando é que 
o piloto Hermínio tornou-se 
Comandante? – questionam 
as fontes.
Segundo as mesmas, as 4000 
horas de voo do Hermínio 
são de carreira como co-pilo-
to e não como experiência no 
cargo de Comandante, cargo 
que foi nomeado a cerca de 3 
meses. E mais, o co-piloto da 
aeronave da tragédia, é um 
jovem com pouca experiên-
cia de voo na Embraer com 
apenas 100 horas de voo.
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O co-piloto vinha traba-
lhando na Mex no avião 
Q-400, para além de que 
tinha a sua licença caduca-
da, contam as fontes jurando 
a pés juntos que a LAM não 
paga os seguros das aerona-
ves desde Junho deste ano. 
Agora que aconteceu este 
acidente, estão em demar-
chas no sentido de pagar 
seguros hoje a seguradora, 
contam frisando que para 
além do Comandante Her-
mínio ser inexperiente, a 21 
dias da viagem fatal, perderá 
seu filho e estava em sérios 
problemas conjugais.
As fontes que vímos a citar 
é que preferiram anonimato, 
frisam ainda que num passa-
do não distante, o Coman-
dante Muhamad que tripu-
lava um avião ido da Beira 
para Maputo, teve uma ater-
ragem complicada. 
Ele partiu a bacia e a sua 
tripulação contraiu feri-
mentos graves. Isto demos-
tra uma fraca operação na 
área de manuntenção das 
aeronaves, sector onde a 
LAM expulsou bons qua-
dros e apostou em jovens 
sem nenhuma experiência.
Segundo as mesmas fon-
tes, quando ainda se busca-
va mais informações sobre 
a queda do avião da LAM 
tripulado pelo Comandante 
Hermínio, no último sábado, 
uma outra equipa de tripula-
ção enfrentou graves proble-
mas para fazer o voo.
O avião que havia saido da 

Beira, voltou a meio do ca-
minho e aterrou na Beira 
por motivos injustificaveis 
que demonstram fraca ca-
pacidade de operação dos 
pilotos, contam as fontes 
frisando que esse atraso pre-
judicou muito aos passagei-
ros que só seguiram viagem 
para Maputo, ontem. 
Os sabios em matéria de 
aviação, explicaram ao 
BANTU que o avião da 
LAM teve uma queda bruta. 
Se o avião desapareceu do 
radar a 5 mil pés por minu-
to, portanto vêm a cair, não 
vêm a descer normalmente, 
é uma descida quase que em 
queda livre, explicam.
O avião, um Embraer 190 de 
fabrico brasileiro, adquirido 
pela LAM no final de 2012, 
desaparecido a sexta-feira, 
foi encontrado este sábado 
num parque do Nordeste 
da Namíbia. Não foram en-

contrados sobreviventes. O 
aparelho levava 33 pessoas 
a bordo, sendo que 10 eram 
moçambicanos, 9 angolanos, 
5 portugueses, um francês, 
um luso-brasileiro e um chi-
nês, além da tripulação. 
Este avião Embraer 190, 
com 27 passageiros e seis 
tripulantes, desapareceu na 
fronteira do Botwsana com 
a Namíbia, quando fazia a 
ligação Maputo-Luanda.
O avião estava completa-
mente queimado e não há 
sobreviventes, contou um 
oficial da polícia namibiana.

Primeiras reacções
Entretanto, o Presidente da 
República, Armando Guebu-
za, convocou um Conselho 
de Ministros extraordinário 
para avaliar a situação depois 
do sucedido. 
O Conselho de Ministros 
anunciou no mesmo sába-
do, dia 30, a criação de uma 
comissão de inquérito inter-
nacional e de uma outra na-
cional para a averiguação das 
circunstâncias do despenha-
mento do avião da LAM.

O governo tomou de ime-
diato medidas destinadas 
a fazer o acompanhamen-
to do acidente e apurar as 
suas causas. Uma comissão 
de inquérito foi constituída 
e juntar-se à comissão in-
ternacional de inquérito a 
ser liderada pela Namíbia, 
que é o país onde ocorreu 
o acidente, disse o ministro 
dos Transportes e Comuni-
cações, Gabriel Muthisse, no 
final da sessão extraordinária 
do Conselho de Ministros.
As autoridades angolanas 
criaram um centro de con-
trolo e resgate, no Aeroporto 
Nacional 4 de Fevereiro, em 
Luanda, para acompanhar o 
acidente com um avião das 
linhas aéreas de Moçambi-
que, disse uma fonte da aero-
náutica civil angolana.
Já em Portugal, o Presi-
dente da República enviou 
ainda sábado, dia 30, uma 
mensagem de condolências 
às famílias das vítimas do 
acidente do avião da LAM, 
na Namíbia, manifestando 
“grande consternação” pelo 
ocorrido.
A nota do chefe do estado 
português refere ainda que 
serviços diplomáticos e con-
sulares nacionais têm estado 
em contacto com as respecti-
vas famílias e com as autori-
dades dos países envolvidos, 
com vista a seguir todos os 
acontecimentos de “forma 
muito próxima”.
O Ministério dos Negócios 
Estrangeiros português re-
velou, em comunicado de 
imprensa, que já foram con-
tactados os familiares de 
quatro dos portugueses que 
viajavam no voo TM470, 
entre Maputo e Luanda, em 
“codeshare” com a angolana 
TAAG.
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Tratamento da SIDA é prioridade para Moçambique
SAUDE

Segundo dados do 
Governo, 11,5 por-
cento da população 
na faixa etária entre 
15 e 45 anos está in-
fectada pelo VIH-SI-
DA. A dura realidade 
de vários moçambi-
canos que vivem com 
a doença não é alheia 
às instituições gover-
namentais. O Presi-
dente da República, 
Armando Guebuza 
considera a doença 
“um inimigo” e uma 
ameaça ao futuro do 
país.
Da nossa parte, 
como Governo, con-
tinuaremos a traba-
lhar para garantir 
que cada vez mais 
compatriotas nossos 
tenham acesso aos 
cuidados de saúde e 
ao tratamento antir-
retroviral, em par-
ticular, salientou o 
Presidente.
A expansão da rede 

sanitária, o aumento 
da disseminação de 
informação sobre a 
prevenção e o trata-
mento da doença são 
outros dos vectores 
em que a ação das 
autoridades moçam-
bicanas deve incidir, 
declarou Guebuza.
Continuaremos a 
nossa acção sobre 
os factores que in-
fluenciam positiva-
mente a adesão e o 
acompanhamento 
dos nossos compa-
triotas infectados 
nos cuidados ofe-
recidos pelas uni-
dades sanitárias, 
que felizmente é em 
número crescen-
te, e pelo pessoal de 
saúde que garante o 
seu funcionamento, 
acrescentou o chefe 
de Estado Armando 
Guebuza.
De acordo com Gue-
buza, a SIDA é um 

dos factores que tra-
va o progresso dos 
esforços de redução 
da pobreza em Mo-
çambique, pelo im-
pacto económico e 
social que produz 
nas comunidade.

Novo tratamento
Um novo tratamento 
anti-retroviral, conhe-
cido por Option B+, 
aumenta as probabili-
dades de tratar de for-
ma eficaz mulheres 
com VIH e prevenir 
a transmissão do ví-
rus aos filhos durante 
a gravidez, revela um 
relatório da Unicef.
Graças a um novo 
tratamento anti-re-
troviral simplificado 
que deve ser tomado 
durante toda a vida 
(conhecido com Op-
tion B+), há agora 
mais possibilidades 
de tratar eficazmente 
mulheres que vivem 
com o VIH e preve-
nir a transmissão do 
vírus aos seus bebés 
durante a gravidez, 
o parto e a amamen-
tação, refere o rela-
tório As crianças e 
a SIDA: Um balan-
ço sobre a situação 
2013.

MAPUTO - Alargar o acesso ao tratamento anti-retroviral, como forma de reduzir a mor-
talidade relacionada com a SIDA, e o combate à doença estão entre as prioridades 
para o país. Armando Guebuza garante que o Governo continuará a trabalhar nestes 

objetivos.
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Este tratamento im-
plica a toma diária 
de um único compri-
mido, adianta.
O Malaui foi o país 
pioneiro na oferta do 
tratamento Option 
B+ desde 2011.
Hoje em dia, mesmo 
que uma mulher grá-
vida viva com o VIH, 
isso não significa 
que o seu bebé tenha 
de ter o mesmo des-
tino, o que também 
não significa que ela 
não possa ter uma 
vida saudável, subli-
nha Anthony Lake, 
director executivo da 
Unicef.
A Unicef adianta que 
as maiores taxas de 
sucesso foram atingi-
dos na África subsa-
riana.
De 2009 a 2012, as 
novas infecções em 
crianças recém-nas-
cidas diminuíram 
76% no Gana, 58% 
na Namíbia, 55% no 
Zimbabwe, 52% no 
Malawi e Botswana 
e 50% na Zâmbia e 
Etiópia.
Segundo a Unicef, 
para que uma geração 

livre de SIDA se tor-
ne realidade é neces-
sário que as crianças 
com o vírus recebam 
tratamento anti-retro-
viral, mas actualmen-
te apenas 34% das 
crianças que vivem 
com VIH em paí-
ses de baixo e médio 
rendimento recebe-
ram o tratamento 
que precisavam em 
2012, contra 64% 

dos adultos.
Esta é a razão, argu-
menta a Unicef, pela 
qual cerca de 210.000 
crianças morreram 
de doenças relacio-
nadas com SIDA no 
ano passado.

Menos 280.000 
crianças infectadas 
entre 2005 e 2012

De acordo com o re-
latório As crianças e 
a SIDA: Um balan-
ço sobre a situação 
2013, foram feitos 
progressos significa-
tivos na prevenção da 
transmissão do VIH 
de mãe para filho en-
tre 2005 e 2012 em 
países de baixo e mé-
dio rendimento. Cer-
ca de 260.000 crian-
ças foram infectadas 
em 2012, quando em 
2005 tinham sido 
540.000, refere este 
documento.
No entanto, a Unicef 
alerta que é necessá-

rio redobrar esforços 
ao nível nacional e 
internacional, para 
lutar contra o VIH e 
a SIDA entre os ado-
lescentes.
Isto porque as mortes 
relacionadas com a 
SIDA no grupo etá-
rio entre os 10 e os 
19 anos aumentaram 
50% entre 2005 e 
2012, de 71.000 para 
110.000 casos, o que 
contrasta fortemente 
com os progressos al-
cançados na preven-
ção da transmissão 
de mãe-para-filho, 
aponta a organização 
internacional.
No ano passado, ha-
via cerca de 2,1 mi-
lhões de adolescentes 
que tinham VIH.
As intervenções de 
grande impacto in-
cluem preservativos, 
tratamentos anti-re-
trovirais, prevenção 
da transmissão de 
mãe-para-filho, cir-
cuncisão masculina 
medicalizada volun-
tária ou acções de co-
municação, entre ou-
tras medidas.
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Moçambique na conferência da UNIDO

Mzuzu - O novo ministro das 
Finanças do Malawi, Maxwell 
Mkwezalamba, desloca-se na 
próxima semana para Bruxelas 
(Bélgica) no quadro duma mis-
são durante a qual negociará 
para o seu país um acordo de 
financiamento de 560 milhões 
de euros para os próximos sete 
anos no quadro do 11º Fundo 
Europeu de Desenvolvimento 
(2014-2020).
As negociações realizaram-se 
numa altura em que a maior 
parte dos parceiros de desenvol-
vimento do Malawi, dos quais a 
União Europeia (UE), suspende-
ram os seus apoios orçamentais 
na sequência de um desvio, sem 

precedentes, de fundos públi-
cos na sede do Governo, Capital 
Hill, baptizado pela imprensa de 
“cashgate”.
O escândalo eclodiu na sequên-
cia da tentativa de assassina-
to, a 13 de Setembro passado, 
do director do Orçamento, Pal 
Mphiyo, em frente a sua residên-
cia em Lilongwe.
A tentativa frustrada contra o 
tecnocrata despoletou o escân-
dalo e permitiu descobrir que 
funcionários possuíam milhões 
escondidos nas suas casas.
Mais de 10 funcionários e em-
presários foram detidos e julga-
dos por fraude, corrupção e des-
vio de fundos.

BREVES

MAPUTO - Moçambi-
que participa na V 
Conferência Minis-

terial da Organização das 
Nações Unidas para o De-
senvolvimento Industrial, 
UNIDO, para os Países Me-
nos Avançados, um evento 
que teve lugar sábado e do-
mingo em Lima, Peru.  
Ainda em Lima, a delegação 
moçambicana, chefiada por 
Vice-Ministro da Indústria 
e Comércio Kenneth Mari-
zane, participa de segunda a 
sexta-feira na XV Conferên-
cia Geral da UNIDO.
Segundo um comunicado de 
imprensa do Ministério da 
Indústria e Comércio, MIC, 
a Conferência Ministerial da 
UNIDO para os Países Me-
nos Avançados vai juntar os 
Países Menos Avançados e 
outros parceiros para discus-
sões dos assuntos que preo-
cupam este grupo de países 
e se assumir compromissos 
sobre actividades que de-
verão ser realizadas pela 
UNIDO em 2015 e nos anos 
subsequentes.
Participarão neste evento 

os Ministros dos Países Me-
nos Avançados responsá-
veis pela área da indústria, 
as agências relevantes das 
Nações Unidas, as comis-
sões económicas regionais, 
instituições de países emer-
gentes, doadores e entida-
des do sector privado, com 
vista a promover a forma-
ção de parcerias que trarão 
modos de vida sustentáveis 
e bem-estar inclusivo para 
os cidadãos dos Países Me-
nos Avançados, indica a 
fonte.
Igualmente, a conferência 
irá rever os progressos do 
envolvimento da UNIDO 
na implementação do Plano 
de Acção de Istambul 2011-
2020, assim como em rela-
ção à operacionalização da 
estratégia da UNIDO para os 
Países Menos Avançados; 
discutir o papel dos BRICS 
(Brasil, Rússia, Índia, China 
e África do Sul) e de outras 
economias emergentes, nas 
iniciativas de crescimento 
sustentável dos Países Me-
nos Avançados e a coopera-
ção industrial Sul-Sul. 

Ministro das Finanças tranquiliza doadores 

Windhoek - A polícia namibiana 
disse que não há sobreviventes entre 
os passageiros que seguiam a bordo 
do avião das Linhas Aéreas de Mo-
çambique, encontrado ontem carbo-
nizado no norte na Namíbia.
“A minha equipa no terreno en-
controu a carcaça (do aparelho). 
Não há sobreviventes. O avião está 
totalmente carbonizado”, afirmou 
Okavango Willie Bampton, coor-

denador da polícia da região de 
Okavango.  
Entre os 27 passageiros, há pelo me-
nos cinco portugueses, disse a trans-
portadora, informação confirmada 
pelo Governo português, que alertou 
para a possibilidade de existirem 
ainda casos de dupla nacionalidade.  
O aparelho foi dado como desapa-
recido na sexta-feira quando fazia a 
ligação entre Maputo e Luanda.

Kinshasa - O presidente congo-
lês Joseph Kabila, em digressão no 
Leste da República Democrática do 
Congo (RDC), apelou às populações 
locais a negar apoio a vários grupos 
armados que aterrorizam as regiões.
De passagem em Butembo, a cerca 
de 350 quilómetros a norte de Goma, 
capital da rica província e instável 
do Kivu-Norte (Leste), Kabila que 
se exprimia em swahili diante de 
pelo menos 2.000 pessoas triados e 
reunidos no bispado católico.               
“Ele sensibilizou a comunidade 
para que ela não apoie os grupos ar-

mados porque é sempre junto dos 
filhos do Kivu-Norte e da Província 
Oriental (Nordeste) que eles encon-
tram apoio”, explicou um membro 
da delegação presidencial.
O chefe de Estado sublinhou tam-
bém que não obstante o fim dos 
combates contra a rebelião do 
Movimento do 23 Março (M23), 
“o inimigo não está muito longe 
de nós, (...) que devemos continu-
ar vigilantes para que a paz seja 
restaurada”,noticia o advogado Fa-
brice Kakurusi, que assistiu o dis-
curso.

Não há sobreviventes na queda do avião

Kabila apela à população a negar apoio a grupos armados
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