Carlos Mesquita: Cooperativas devem melhorar gestão para assegurar um eficiente sistema de transporte
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As cooperativas que receberam os autocarros adquiridos pelo Governo devem melhorar a sua
gestão, por forma a assegurar maior disponibilidade destes meios para o público utente, disse
o ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, no final da visita efectuada,
recentemente, às Cooperativas dos Transportadores de Boane (COOTRAB), sediada na
Matola, Cooperativa dos Transportadores do Corredor da N1 (COOTRAC1), Cooperativa dos
Transportadores de Albazine (COTRALBA) e a Cooperativa dos Transportadores de
Marracuene (COTRAMAR), sediadas na Cidade de Maputo.

Para Mesquita, os operadores precisam de honrar com os termos contratuais acordados com o
Governo, particularmente na componente de gestão e manutenção dos autocarros alocados,
como forma de atingirmos os índices de disponibilidade de transporte projectados a quando do
investimento realizado.

“O Governo adquiriu estes autocarros para resolver o problema de transporte da população,
sendo que todos os intervenientes, deste as cooperativas, operadores, oficinas de manutenção
e reparação, seguradoras e outros, devem ter como foco principal a solução do problema de
transporte da população, sendo deploráveis algumas atitudes que levam a que os autocarros
fiquem paralisados, por meros problemas de gestão”, disse Mesquita.

A visita às cooperativas e à oficina de manutenção de autocarros fornecidos pela Sir Motors
tinha como objectivo aferir o nível de utilização e o impacto dos autocarros na mobilidade ao
nível da área metropolitana de Maputo, que absorveu maior parte dos meios alocados a todas
as capitais provinciais e alguns distritos do País.

Durante a visita, Carlos Mesquita interagiu com os gestores e técnicos das cooperativas,
gestores da oficina de manutenção de autocarros da Sir Motors e, no fim, considerou
satisfatórios os índices de controlo e de operacionalidade dos autocarros, porém reconheceu
que um trabalho mais coordenado entre as cooperativas, oficinas, seguradoras e outros
intervenientes nesta cadeia poderia permitir índices de disponibilidade de autocarros ainda
maiores.

1/2

Carlos Mesquita: Cooperativas devem melhorar gestão para assegurar um eficiente sistema de transporte
Escrito por {ga=publicidad}
Domingo, 29 Setembro 2019 22:00 -

“Estes índices de disponibilidade de autocarros que acabam de nos apresentar, condicionados
por avarias, manutenções e acidentes, correspondem às nossas projecções, porém queremos
que sejam superados. Aliás é nesta cooperativa (COOTRAC1) que implementamos o projecto
piloto com 50 autocarros, entregues em Fevereiro de 2016, volvidos cerca de quatro anos, os
50 autocarros continuam operacionais e em bom estado, tendo atingido mais 600 mil
quilómetros de marcha. Essa é nossa expectativa com os meios alocados a esta e outras
cooperativas”, disse Mesquita, durante a visita à COOTRAC1, a primeira cooperativa criada em
2016 que hoje opera com 72 autocarros alocados pelo Governo.

Na hora do balanço da visita, Mesquita disse a jornalistas que apesar de, em média os índices
de disponibilidade de autocarros serem satisfatórios, “encontramos algumas cooperativas que
apresentam dificuldades ligadas à organização e gestão, o que resulta na paralisação de
autocarros devido a questões que podiam ser previstas e atendidas com a necessária
antecedência” disse Mesquita acrescentando que orientou a Agência Metropolitana dos
Transportes de Maputo (AMT) para trabalhar com todas as cooperativas que receberam
autocarros do Governo, para rapidamente ultrapassarem essas questões.

Na ocasião, o ministro dos Transportes e Comunicações garantiu que o Governo vai continuar
a investir no melhoramento da mobilidade, através da introdução de mais autocarros, reforço
do transporte ferroviário de passageiros, melhoria de gestão, entre outras medidas com vista a
responder à crescente procura que caracteriza a área metropolitana de Maputo.
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