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A capital do País vai acolher, entre os dias 15 e 17 de Julho próximo, a primeira Conferência
Internacional sobre Transporte Aéreo, Turismo e Carga Aérea, através da qual se pretende
promover uma reflexão sobre o desenvolvimento do turismo e o transporte aéreo em
Moçambique, bem como as oportunidades do alinhamento estratégico entre os dois sectores.

Durante o evento, que irá decorrer sob o lema "Consolidação e Promoção da Relação
Estratégica para o Desenvolvimento do Mercado de Transporte Aéreo, Turismo e Carga
Aérea", será, ainda, abordada a problemática sobre a quantidade e qualidade de
infraestruturas existentes no País para atender às necessidades do transporte de carga aérea.

Para o ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, que dirigiu, na quarta-feira,
15 de Maio, a cerimónia de lançamento, a conferência vai ajudar a conferir robustez e
visibilidade ao transporte aéreo de carga e turismo, devendo resultar em captação de mais
tráfego e gerar o aumento de passageiros, carga aérea, investimentos, entre outros benefícios
directos e indirectos.

Esta iniciativa, de acordo com Carlos Mesquita, "vai permitir a criação de sinergias e de uma
plataforma de desenvolvimento dos aeroportos, do turismo e do serviço de transporte de carga
aérea no País, bem como o aumento de tráfego de passageiros". Por isso, prosseguiu, a
conferência deve servir para o mapeamento e sistematização de todo o potencial existente nos
dois sectores para permitir uma reflexão objectiva, bem como a produção de recomendações
sobre o caminho que o País deve trilhar nos próximos tempos, rumo ao desenvolvimento do
transporte aéreo e do turismo.

Na ocasião, o ministro dos Transportes e Comunicações referiu-se às acções que estão em
curso com vista ao desenvolvimento do transporte aéreo e que vão concorrer para a
materialização da meta definida no Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo, que
aponta 2025 como o marco para Moçambique figurar como um dos destinos mais vibrantes,
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dinâmicos e exóticos de África, mercê do seu potencial turístico.

"No sector dos Transportes e Comunicações temos vindo a desenvolver infraestruturas
aeroportuárias como os aeroportos de Maputo, Nacala, Pemba, Vilanculos e Xai-Xai, acções
que viabilizam o desenvolvimento do turismo doméstico e internacional", disse o governante.
Carlos Mesquita apontou, igualmente, a modernização da pista do Aeroporto Internacional de
Maputo, que consistiu na reabilitação e ampliação, instalação de novos e modernos
equipamentos de ajuda à navegação aérea, como factores que contribuíram para a sua
certificação, em Outubro de 2018, "o que tem estado a impulsionar o movimento de aeronaves,
passageiros e carga com a maior comodidade e segurança".

Participarão na conferência cerca de mil delegados, representando potenciais investidores,
gestores de infraestruturas aeroportuárias, operadores das maiores linhas aéreas mundiais,
agências e operadores turísticos, fazedores de políticas, entre outros intervenientes nos ramos
do turismo e transporte aéreo nacionais e internacionais.
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