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Destaques

The Aviation Herald mostra estado do tempo na hora e no local do acidente Assim ficou o Embraer 190 depois da queda

Mapa do local onde caiu o avião da LAM

(Continua na página seguinte)

Texto: Recaccao
Fotos: The Aviation Herald

Ainda há muito por se apurar 
sobre o acidente fatal do avião 
da Linhas Aéreas de Moçambi-
que (LAM), Embraer 190, que 
se despenhou na tarde de sexta-
-feira no Parque Nacional de 
Babwata, na Namíbia, matando 
todos as 33 pessoas que seguiam 
a bordo (27 passageiros e seis 
tripulantes). Para já, a página 
The Aviation Herald (o arauto da 
aviação) traz revelações prelimi-
nares e até aqui as mais comple-
tas possíveis sobre o acidente.

Num artigo assinado por Si-
mon Hradecky, criado na mesma 
sexta-feira 29.11.13, às 22:43 
de horário universal e que tem 
estado a ser actualizado perma-
nentemente, refere-se, citando 
autoridades de viação civil da 
Namíbia, que o avião da LAM 
estava na rota FL 380, no nor-
te da Botswana com “estado de 
tempo claro” e de repente come-
çou a descer a uma velocidade 
de cerca de 6 mil pés por mi-
nuto até perder o contacto com 
o radar. Isto foi às 11h30min 

do horário universal e mais 
duas horas em Moçambique.

O artigo diz que “o avião te-
ria ficado sem combustível”.

O mau tempo que se fez 
sentir na região e que dificul-
tou as buscas do avião ocor-
reu horas depois do acidente.

Citando “informação forneci-
da pelo investigador chefe, nami-
biano (do acidente)”, o The Avia-
tion Herald escreve que “quando 
o avião começou a descer a 6 mil 
pés por minuto, permaneceu vi-
sível no radar até aos 3 mil pés 
MSL”, e depois despareceu.

Relatório da comissão 
internacional será conhecido 

dentro de 30 dias

Esta terça-feira (03.12.13), 
ainda segundo a mesma página 
especializada em assuntos de 
aviação, o chefe da investigação 
disse que ambas caixas negras 
foram encontradas. As caixas 
negras referidas são os grava-
dores da voz (para acompanhar 
as comunicações dos pilotos 
e a informação sobre o voo).

“No dia 03 de Dezembro, o in-

vestigador chefe disse que ambos 
gravadores foram encontrados, 
os dados sobre o voo e os dados 
sobre da voz já começaram a ser 
lidos. A comissão de 30 inves-
tigadores de Namíbia, Moçam-
bique, Brasil, Angola e Estados 

Unidos da América encontrou-se 
esta terça-feira em Windhoek 
(capital da Namíbia) e está a ca-
minho do local do acidente. De 
acordo com as regras da ICAO 
(Organização Internacional de 
Aviação Civil), o relatório pre-

liminar é esperado dentro de 
30 dias”, lê-se no artigo citado.

Esta comissão internacio-
nal referida não foi criada pelo 
Governo moçambicano, mas, 

Primeiro relatório da comissão de inquérito deverá ser conhecido dentro de 30 dias

Quando o avião da LAM caiu não fazia mau tempo

“O avião teria ficado sem 
combustível”

– revela a página The Aviation Herald, especializada em assuntos de aviação. A informação 
sobre o acidente do avião da LAM é actualizada permanentemente
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Lista dos passageiros

(Continuação da página anterior)

Os corpos das vítimas do 
acidente do avião da LAM fo-
ram transportados no domin-
go para Windhoek, para onde 
seguiram seus familiares para 
os exames de ADN a fim de 
serem identificados. Entretan-
to, a LAM diz que não sabe 
ainda quando os mesmos se-
rão entregues aos familiares 
para as cerimónias fúnebres.

“Neste momento continuamos 
sem informação sobre quando 
os restos mortais e pertences se-
rão libertados para entrega aos 
familiares, o que dependerá do  
processo de identificação e tes-
tes. E acreditamos que isto será 
feito com a maior celeridade 
possível”, lê-se num comuni-
cado da LAM actualizado no 
dia 02 de Dezembro na página 
da companhia aérea na internet.

Mudança de código do voo

Ainda a LAM informou ter 
mudado o nome do voo para 
Luanda de TM 470 para TM 
500. “Pelo respeito pelos pas-
sageiros e tripulação que per-
deram a vida, na passada sexta 
feira, a LAM mudou o número 
de voo (TM470/471) a partir 
de 2 de Dezembro. O número 
de voo para esta rota passa a 
ser TM500 (Maputo – Luan-
da) e TM501 (Luanda – Ma-
puto)”, informou a companhia.

Avião tinha apenas um ano

A LAM informou ainda que o 
avião despenhado tinha apenas 
um ano ao serviço da compa-
nhia e havia efectuado 2 905 
horas de voo, em 1 877 voos.

Eis a informação relativa ao 
avião envolvido neste acidente:

 Tipo de Avião Embraer 190;
 Matrícula: C9-EMC;
 Capacidade: 93 lugares (9 

Business e 84 Económicas);
 País de fabrico: Brasil;
 Motores: 2 motores General 

Electric CF34-10 turbofanengi-
nes;

 Data de entrega: 17 Novem-
bro de 2012.

sim, pela Namíbia, o país onde 
o acidente ocorreu. Segundo as 
normas da ICAO, é igualmente 
chefiada pela Namíbia. Inte-
gra Moçambique por ser o país 
onde está registada a companhia 
aérea e donde partiu o voo. In-

 Até à data do acidente o 
avião tinha realizado 2 905 
horas de voo e 1 877 voo.

Segundo a LAM, a tri-
pulação era composta por 
dois pilotos, e três tripulan-
tes de cabine e um técnico.

No dia 01 de Dezembro a 

tegra ainda Brasil (país fabrican-
te), Angola (país do destino) e 
os Estados Unidos da América.

Portugal, país que perdeu 
seis cidadãos no acidente tam-
bém enviou especialistas para 
acompanharem a investiga-

LAM informou que o capi-
tão do voo tinha acumulado 9 
053 horas de voo, das quais 1 
395 horas como comandante.

O piloto tinha acumu-
lado 1418 horas de voo. 

A última inspecção do avião ti-
nha sido no dia 28 de Novembro.

ção, segundo escreve a Im-
prensa daquele país europeu.

No avião estavam igualmen-
te um chinês e um francês mas 
ainda não há informação de 
integração de investigadores 
destes países na investigação.

São duas as comissões 
de inquérito que investi-
gam o acidente. O Gover-
no moçambicano criou, 
no sábado, em sessão 
de Conselho de Minis-
tros extraordinário, uma 
comissão de inquérito 

O diário digital Canal-
moz noticiou desde as 19 
horas da noite da última 
sexta-feira que o avião da 
LAM havia desparecido 
do radar e até às 22 horas 
do mesmo dia confirmou 
que havia informação de 
um despenhamento e que 
podia ser o avião da LAM. 
Porém, as autoridades só 
confirmaram o acidente 
cerca de 24 horas depois 
embora fosse já sabido que 
o pior tinha acontecido.

Só sábado à tarde, atra-
vés de um comunicado 
aLAM referiu que o aci-
dente foi confirmado pela 
Autoridade da Aviação Ci-
vil da Namíbia, “indican-

Recorde-se que desde 2011 
a LAM está banida de voar no 
espaço europeu, o que provo-
cou o fim do voo para Lisboa, 
a única ligação que mantinha 
com este continente, “por de-
ficiências de segurança”. O 
aparelho acidentado, de fabri-
co brasileiro, é um dos mo-
dernos aviões escolhidos pela 
LAM para a renovação da 
sua frota, anteriormente cons-
tituída por aparelhos Boeing.

Para além do Embraer 190, 
a LAM utiliza os modelos 
120 e 145 da Embraer, Q 400 
da canadiana Bombardier e 
um Boeing 737-500, fabri-
cado nos Estados Unidos.

supervisionada pelo Mi-
nistério dos Transportes 
e Comunicações. Ainda 
segundo Gabriel Muthis-
se, o Governo vai decre-
tar luto nacional “logo 
que as condições objec-
tivas estiverem criadas”. 

do que a equipa de busca 
e inspectores localizou e 
identificou os destroços da 
aeronave numa localida-
de no Norte da Namíbia”.

A LAM divulgou ainda 
as nacionalidades dos 27 
passageiros que seguiam 
à bordo mas manteve em 
segredo seus nomes. Se-
gundo a empresa para 
além dos seis tripulantes, 
seguiam ainda 10 moçam-
bicanos, 9 angolanos, 5 
portugueses, um francês, 
um brasileiro e um chinês. 

O Canal de Moçambique 
está na posse da lista dos 
passageiros que entraram 
no voo na sexta-feira. A 
lista já circula na internet.

A LAM tem tentado, sem 
sucesso, convencer as ins-
tâncias europeias da eficá-
cia das medidas que tomou 
para resolver a situação.

Já antes, no início do sé-
culo XXI, a LAM tinha es-
tado temporariamente proi-
bida de voar para a Europa.

Actualmente, a companhia 
de bandeira moçambicana as-
segura voos internos para to-
das as capitais provinciais com 
aeroporto e ligações regionais 
para Dar es Salaam (Tanzâ-
nia), Harare (Zimbabwe), Lu-
anda (Angola) e Joanesburgo 
e Durban (África do Sul). 
(Canal de Moçambique)

  - Diz a LAM

Não há data para entrega dos corpos 
aos familiares

Governo anuncia 
comissão de inquérito 

nacional

24 horas para confirmar 
o acidente

LAM banida de voar em 
espaço europeu

1. Valter Campos – Angola
2. Saquina Cassamo  – Moçambique 
3. Aurélio Ferna Chemane – Moçambique
4. Dulce Chimene – Moçambique 
5. Eusébio Domingos – Angola
6. Luís Fernandes – Portugal
7. Solange Souveiapinhe – Angola
8. Reichete Honwana – Moçambique 
9. Tengpinq Hang – China
10. José Cowalo – Angolano
11. Glória Malambece – Moçambique 
12. João Marques – Angola
13. Wana welchande – Moçambique 
14. António Nunes – Portugal
15. António Soares – Portugal 
16. Fernando Quicondo – Angola
17. Laise Reis (Criança) – Moçambique
18. Yumalay Reis (Criança) – Moçambique 
19. Jenia Sambo – Moçambique
20. Domingas Santos – Angola
21. Sérgio Soveral – Brasil
22.Almejada Vatuva – Angola


