Avaliados em cerca de 95 milhões de dólares norte-americanos: Vêm aí cinco novas locomotivas, 90 carr
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O Governo, através do Ministério dos Transportes e Comunicações, vai adquirir, até finais de
Maio do próximo ano, cinco novas locomotivas, noventa carruagens, 300 vagões e cinco
automotoras, avaliados em cerca de 95 milhões de dólares norte-americanos.

O investimento, a ser realizado em parceria com o Governo da Índia, foi anunciado pelo
ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, quando procedia à entrega de
autocarros à empresa de transporte público do município da Namaacha.

“Até finais de Maio próximo, teremos os equipamentos disponíveis em Moçambique, devendo
ser distribuídos pelas zonas Sul e Centro do País. As locomotivas e vagões trarão uma
capacidade adicional para o transporte de minérios do ferro e outros que circulam entre a
fronteira de Ressano Garcia e o Porto de Maputo, na perspectiva de transferir mais carga da
rodovia para a ferrovia de modo a evitar-se congestionamentos e acidentes de viação nas
estradas”, referiu o governante.

A compra do referido equipamento será efectuada através de uma linha de crédito do governo
indiano. Trata-se de cinco locomotivas, 90 carruagens, para o transporte de passageiros, 300
vagões e cinco automotoras.

As carruagens, conforme indicou Carlos Mesquita, serão distribuídas equitativamente pelas
zonas Sul e Centro, sendo que no Sul os beneficiários serão os corredores de Goba, Ressano
Garcia e Chicualacuala, enquanto no Centro serão Beira-Marromeu e Beira-Moatize.

“A região Norte do País não foi esquecida. Acontece que o corredor logístico do Norte tem uma
operação privada, cujo acordo de concessão também contempla o transporte de passageiros,
pelo que sempre que houver necessidade o operador incrementa a capacidade nos troços
Nampula-Cuamba, Cuamba-Lichinga e Cuamba-Interlagos”, disse.

Importa destacar que o processo de aquisição e gestão dos novos equipamentos, carruagens,
vagões e automotoras ficará a cago da empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique.
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