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NAV PORTUGAL E AEROPORTOS DE MOÇAMBIQUE ASSINAM
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO

«A Navegação Aérea de Portugal (NAV Portugal) vai apoiar a empresa Aeroportos de Moçambique
(ADM) a modernizar o equipamento do controlo do tráfego aéreo dos aeroportos moçambicanos,
anunciaram em Maputo as duas empresas.
A ajuda da NAV Portugal na elevação dos padrões de segurança dos aeroportos moçambicanos
enquadra-se no âmbito de um protocolo de cooperação assinado hoje na capital moçambicana, entre o
presidente da empresa portuguesa, Luís Coimbra, e o presidente da ADM, Manuel Veterano.
Além de prestar apoio técnico na instalação do equipamento moderno de controlo do tráfego aéreo, a
NAV Portugal vai formar quadros moçambicanos na área de navegação aérea e na prestação de
serviços operacionais.
Falando após a assinatura do protocolo, o presidente da NAV Portugal disse que a sua empresa quer
ajudar Moçambique a conquistar o mesmo prestígio que Portugal granjeou ao nível da segurança
aérea.
"Vamos, com a nossa experiência, ajudar Moçambique a equipar-se com o que há de mais moderno e
em termos de controlo e vigilância do tráfego aéreo para que a ADM se possa orgulhar de estar ao
mais alto nível nesta vertente tal como Portugal está", enfatizou Luis Coimbra.
A NAV Portugal e a ADM, assinalou o presidente da empresa portuguesa, querem capitalizar o acordo
assinado para promoção de parâmetros da segurança aérea de Moçambique, de modo a que o
mesmo possa funcionar sem falhas.
Por seu turno, o presidente da ADM descreveu o acordo como importante para a empresa, uma vez
que está envolvida num vasto programa de modernização das suas infraestruturas.
"Este acordo é muito importante para a ADM, porque acontece num momento em que estamos
envolvidos num vasto programa de modernização, reabilitação e ampliação da nossa empresa",
sublinhou Manuel Veterano.»
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