
                                

 
COMUNICADO DE IMPRENSA 

A Air France confirma o lançamento de uma nova rota para Maputo, Moçambique 
 
Joanesburgo, 9 setembro de 2021 A Air France confirma que os voos para Maputo, Moçambique, irão 
começar a partir de dia 2 de dezembro de 2021. Originalmente planeados para o final de outubro de 
2021, as alterações no contexto económico e sanitário levaram a esta decisão. O voo para Maputo 
será uma continuação do voo de Joanesburgo.  
 
Wilson Tauro, Gestor regional da Air France-KLM da África Austral, afirma que a Air France continua 
fortemente empenhada em África enquanto recurso estratégico na sua rede global.  
 
“A Air France tem um enorme prazer e orgulho em anunciar que iremos adicionar Maputo à nossa 
rede no próximo mês de dezembro. Moçambique emergiu como um destino comercial importante 
devido às suas reservas de energia naturais. No entanto, o turismo também é uma mais-valia do país. 
Devido à nossa extensa rede, iremos ligar Maputo às principais cidades na Europa e mais além, 
incluindo destinos em Portugal, no Brasil e Cuba, que historicamente são destinos populares a partir 
de Moçambique. Com o alívio das restrições de viagens para os passageiros vacinados, foi dado um 
passo crucial e extremamente positivo para restabelecer os mercados de lazer e comerciais. Estamos 
muitos confiantes no sucesso que nos irá trazer a adição de Maputo à nossa rede”. 

 

O lançamento da rota de Maputo é outra conquista para a Air France à medida que aumenta a sua 
presença africana para 43 cidades no continente. A partida noturna a partir de Paris-Charles de Gaulle 
servirá de via perfeita para ligar o voo a Maputo e a chegada matinal de Maputo a Paris garante que 
os passageiros podem ligar-se à primeira vaga de partidas de Charles de Gaulle para qualquer parte 
no mundo onde a Air France opera. De forma a satisfazer o mercado de Moçambique, a Air France 
tem voos regulares ao longo do dia entre Paris-Charles de Gaulle e Lisboa ou Porto, Portugal. Os 
bilhetes dos voos estão agora disponíveis para venda e podem ser reservados pelos agentes de 
viagens. Os passageiros também podem contactar o Centro de vendas e serviços da Air France para 
efetuar reservas e obter informações através do endereço de correio eletrónico: 
mail.esales.mz@airfrance.fr. 
 
Agendado a partir de 2 de dezembro de 2021 

Dia da partida Rota e número do voo Hora da partida 
(LT) 

Hora de chegada 
(LT) 

Domingo, quinta-
feira 

Paris-Charles de Gaulle - 
Maputo 

AF990 23h35 14h20 (+1) 

Segunda-feira, sexta-
feira 

Maputo - Paris-Charles de 
Gaulle 

AF995 16h30 05h45 (+1) 

 
Nota: Os passageiros não desembarcam em Joanesburgo 

 
A rota de Joanesburgo e Maputo é operada com um avião Boeing 777-300ER equipado com cabinas 
remodeladas.  
  
Para além de dois voos semanais entre Paris e Maputo, os clientes também poderão beneficiar da 
conectividade entre os voos de Paris - Joanesburgo operados pela Air France e os voos entre 
Joanesburgo e Maputo graças aos acordos interlinhas existentes que a Air France tem com a LAM 
Mozambique Airlines e Airlink. 
 
 



                                

Com a Air France Protect, reserve agora com total tranquilidade 
Como parte da sua política comercial, a Air France oferece atualmente bilhetes totalmente alteráveis 
para todas as reservas até 31 de março de 2022. Desta forma, os clientes podem alterar1 a sua reserva 
sem qualquer custo, ou obter um vale de crédito reembolsável2 se já não quiserem viajar. Se o voo for 
cancelado pela companhia aérea, o cliente pode optar por adiar a sua viagem, solicitar um reembolso 
total do bilhete ou receber um vale de crédito, que também é reembolsável se não for utilizado. 
  
 
 
Compromisso com a saúde da Air France  
A saúde e o bem-estar dos clientes e colaboradores da Air France estão no centro das preocupações 
da empresa. A Air France está empenhada em fornecer aos seus clientes excelentes condições de 
saúde e higiene em cada fase da sua viagem, na altura da chegada ao aeroporto. A bordo do avião e 
ao longo da duração da viagem, é obrigatório usar uma máscara cirúrgica. O ar na cabina é renovado 
a cada 3 minutos. O sistema de reciclagem do ar a bordo do avião da Air France está equipado com 
filtros de ar com alta eficiência (HEPA), idênticos aos utilizados nos blocos operatórios hospitalares. A 
Air France também reforçou os procedimentos de limpeza do avião, nomeadamente com a desinfeção 
de todas as superfícies em contacto com os clientes, tais como os apoios de braços, as mesas e os 
ecrãs antes de cada voo. 
 
1 Alterações - possibilidade de alterar a data e/ou o destino do seu bilhete independentemente das condições 
tarifárias até ao dia da partida do 1.º voo. Se o preço do novo bilhete for superior, a diferença na tarifa será 
cobrada ao cliente.  
2 Reembolsos - possibilidade de solicitar um reembolso do bilhete até ao dia da partida do 1.º voo. Se as 
condições tarifárias do seu bilhete não permitirem um reembolso, será emitido um vale de crédito válido por 
um ano, cujo reembolso pode ser solicitado em qualquer altura. 

 
 
 
Para quaisquer pedidos referentes aos meios de comunicação social, contacte: 
El Broide, The Platinum Club 
Correio eletrónico:     el@platinum-club.co.za  
Telemóvel:         +27 82 398 9476  
 
 
Eliana Silva, Dentsu Moçambique 
Correio electrónico: eliana.silva@dentsu.com  
Telemóvel: +285 84 4313192 
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