Metrobus prestes a receber financiamento internacional para construção de sua própria linha férrea
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O Metrobus, sistema integrado de transporte para a região metropolitana de Maputo, constitui
uma solução alternativa inovadora, viável, confortável e com um padrão de uso sustentável,
segundo concluiu uma equipa de investigadores do projecto T-SUM Transitions to Sustainable
Urban Mobility (Transições para a Mobilidade Urbana Sustentável).

Financiado pelo GCRF-Fundo Global de Pesquisa em Desafios, o projecto T-SUM decorre nas
cidades de Maputo e Freetown, capital da Serra Leoa, e tem por objectivo identificar as
condições que podem contribuir para acelerar o desenvolvimento sustentável e inclusivo do
transporte e uso do solo, nas cidades em crescimento na África Subsaariana.

Para aferir as condições de funcionamento do Metrobus, nas primeiras horas da manhã de
quinta-feira, 4 de Abril, a equipa do T-SUM efectuou uma viagem no Metrobus, a partir do
bairro do Zimpeto, num autocarro, até à estação ferroviária da Matola Gare, donde partiu, numa
automotora, com destino à Estação Central dos CFM-Portos e Caminhos de Ferro de
Moçambique, na baixa da cidade. Daqui seguiu de autocarro para a Avenida Julius Nyerere.

Após a viagem exploratória, durante a qual a equipa interagiu com vários passageiros,
Clemence Cavoli, docente e investigadora do Colégio Universitário de Londres (UCL-University
College London), indicou que o Metrobus é um subsistema de transporte fiável e confortável,
que merece ser desenvolvido para absorver o segmento de passageiros com poder aquisitivo
para pagar pelo serviço.

“Com esta experiência, ficamos com a impressão de que o Metrobus é um bom projecto, com
potencial para ajudar a solucionar os problemas de mobilidade urbana”, frisou a investigadora,
cuja pesquisa decorre em colaboração com a Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e o
Banco Mundial.
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Pretende-se com o T-SUM, segundo destacou Clemence Cavoli, desenvolver uma estrutura
baseada em trajectórias de desenvolvimento de alternativas para o transporte urbano não
sustentável, montar e co-produzir provas, através do levantamento de dados sobre o transporte
urbano e do uso do solo nas cidades em rápido desenvolvimento na região, como Maputo e
Freetown, e iniciar processos de governação participativa para promover novos modelos
sustentáveis de desenvolvimento do sector.

A propósito da visita da equipa do T-SUM, Sheila Camal, directora geral da Sir Motors, referiu
que o projecto espera, neste processo, obter um financiamento para a construção da linha
férrea para o Metro, através da comparticipação do Banco Mundial e instituições conexas.

“A referida linha férrea vai permitir, em diferentes fases da sua construção, ligar a Estação da
Matola-Gare à Estação de Albazine, permitindo a circulação, em forma de anel, à volta de
Maputo, reduzindo o tempo médio de espera de 15 minutos nas estações ferroviárias e ainda
ligar a zona do Infulene (Estádio da Machava) ao eixo Machava-Maputo, para além de construir
uma linha paralela exclusiva para o Metro”, indicou.

Espera-se com este investimento, conforme acrescentou Sheila Camal, transportar, na primeira
fase, 75 mil passageiros, por dia, utilizar equipamento eléctrico, económico, eficiente e amigo
do ambiente, poupar divisas ao País e reduzir a sinistralidade, oferecendo um sistema de
mobilidade sustentável.
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