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Transportes PIblicos

Caos total
Diariamente, milhares de pessoas enchem as estradas em direcgdo ao
centro de Luanda, provenientes de zonas como o Benfic4 Cacuaco e Vial4
enfrentando viirios problemas no transito, decorrentes da ainda d6bil
rede de transportes prlblicos. Em 2008, o Governo, atrav6s do Minist6rio
dos Transportes, iniciou a entrega de autocarros a todas as operadoras do
pais, por€m, a medida nada alterou as car€ncias da populaqao. Enhetanto,
um esfudo t€cnico sobre o estado de estransulamento do sistema de
transportes pdblicos de Luanda. idenfifica ; "deficiente gesta6 616s meios
como uma das causas principais do problema", revela o site Africa
Monitol Por seu furno, as operadoras defendem-se retorquindo que
enfrentam muitas dificuldades para circular com os seus autocarros na via
priblic4 assim como se queiram do mau estacionamento de viafuras no
casco urbano e do\ trdn,jLornos cdu\ados pela reparaqio de algumas vias
estruturantes da cidade capital.
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pnblcos, por€m, em 2008,
o Estado angolano iniciou
um meSa mvesbmento
na comPra de autocaros.

Na primeira remess4 quase 900
veiculos novos foram comprados para
Luanda englobados num projecto qu€
visava minimizar os problemas didrios
provocados Pelo t|ensito ca6tico da
capital anSolana. Destes veiculos, 630
oriundos da China e 250, de marca
Volvo, de oriSem brasileira foram
encomendados pelo Govemo ) Auto-
Sueco AnSola.
O Ministro dos Transportes, Augusto
Tomds, reveloq recentemente, que o seu
pelourc desenvolveu um conjunto de
aceSes que contemplam a distribuieao
de mais de 5 mil autocarros em todo o
pafs para o transporte interprovincia,
intermunicipal e urbano, para al6m
da entrega de 500 texis para servieos
personalizados, entre outras iniciativas.
O pvernanie falava durante um
encontro com o vice-presidente do
Conselho de Minisjlosde Cuba, Ricardo
Cabdsas Ruiz, com quem abordou as
relae6es de coopeneao no dorninio dos
trarspofieS.
Noentanto, um estudo t€cnico sobr€ o

Em 2008, ano em que foram
adquiridos os meios, o
Minist6rio dos Transportes/
s6 de investimentos
pfblicos, teve um encargo

+5 mil
833 milh6es
480 mil626
lnviurzaus.

estado de estrangulamento do sistema
de transportes pnblicos de Luanda
identifica a "deficiente gestao dos
meios" por parte dos operadores como
uma das principais causas do problema
deste secto! na cidade. O doclmento
sugere medidas urgentes que iornem
a gestao das emprcsas deiranspolte
mais eficientee incluindo a celebrasao
de conhatos de gestao com par=iros
esirangenDs, se$mdo o siie Africa
Monitox
Ainda quantoem:i gestao dos meios,
Egildo Fe az B6u, directoFgeral adjunto
da Macon, justifica que o tarif.irio
cxistente e a ausencia de con€dores
dcdicados a circulaEeo de autocarros,
praticamente inviabilizam a solueeo
para os iransportes pdblicos urbanos em
Angol4 particularmente Luanda,
"Nas mais diversas ocasi6es em qu€
ti1'emos oporhrnidade de nos exprcssar
junto das autoridades, deixdmos claro
qle a tarifa que 6hoje praticada no
sistema urbano estA completamentc
desfasada, neocobrindo nem metade dos
cusios dos operadores", desabafa a fonte,
numa entrevista ao jomal O Pais,
Quanto:r soluqao dos comboiog o
supracitado rclat6rio di nota negativa
ao caso da linha Luanda-Viana, do
Caminho-de-Fefro de Luanda que,
apesar de n5o estarsujeita aos efeitos
dos congestionamentos do transito
autom6vel, que afecta o funcionamento >
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Melhores transportes
priblicos ir6o reduzir
os custos de neg6cio,
aumentar a confianga
dos investidores e
melhorar o ambiente
geral para o sector
privado", refere o
relat6rio do The
Economist Intelligence
Unit.
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> da rcdc dc autocafros pdblicos, s6 faz
duas a tros viagcns por dia cnirc os dois

hvestimentos lalidos?
Mas sc os nlincros drautocarros
disLribuidosj:i por si nnprcssn)nam, hd
ainda a considcrar a grando qucstio, ou
seja, estes nao melhoraram a oferta de
iranspoiies pnblicos na capital, scndo
(tuc os Dlchs disiribuidos ainda noDr
sequcr conoqaram a scr pagos pelas
operadoras, cmbora grandc pa(e delesjd
esrejam em mau esraoo.
Beneficiaram desta empreitada as
opcradoras TCUL, SGq MACON,
'IURA c ANCOAUSTRAL,
q!€ receberam veiculos novos,
actualmente ufi lizados nas desLocaeoes
intermunicipais e interprcvnlciais,
scndo que a intenqao era oferccd maior
conforb no transporte dos cidadSos
e reduzir o fluxo de passagei.os nas
paragens.
Scgundo apurou a Economia & Mc(ado,
cada operadora ier.i depagarcerca de
200 mil d6lares por cada autocarro, um
valor que terii de ser renegociado, pojs
iem sido cont€stado pelas beneficidrias.
"Estcs auto.aros, na China, csiao

O Ministro dos liansporles,
Augusto'lbmuis, rcvelou,
recentemente, que o seu
pelonro deservolveu um
cor.rjunto de acg6es que
contcmplam a distribuiqdo
de mais de 5 mil autocarros
em todo o pals para o
transporte interprovincial,
intermunicipal e urbano,
pala al6m da entrega de
500 iiixis para servigos
personalizados, entre
outras iniciativas.

muiLo mais Lrara ios,  rbaixo dos 100 mi l
danarcs, por isso nao po.iemos pagaf essc
valor confonnc tom sido avaneaclo",
afgumenta uIna f('rLc ligada:t gesiao de
uma clas oPemdoras.
Os i,alorcs globais da.ompra clos 5
mil autocaf ros nunca foran revelados.
A ticonomia & Mcrcado solicitou u.ra
enirevista ao M inistario dos Transpories,
com visia a obter mals informalilcs sobre
estesc outms aspectos, por6m, apesarda
autorizaqao do Miristro Augusto Tomis,
at6 b data do fecho da prcscnie edieao a
mcsma nao chegou a acontecer
No entanto, em 20U8, ano em quo toram
adquiridos os meios, o Minist6rio
dos I.ansportes, s6 ao nivel dos
investimentos pdblicos, icvc um encargo
dc 45 mi1833 milh6es 480 mil626

rhe Cronomist perspe(tiva melhorias
As novas infraestruiuras de traffportes
prcvistas para Luanda, incluindo
comboios suburbanos, vao estimu lar o
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cresci menio econ6n1ico !ngol.Do, niirma
o Thr 'Ecoionist  ln id l igcDcc Uni t  (ElU).
lntrc os v;irios projoctos dc
nrocluniza{do da rtde de tr?nsportes da
capital, ;rpreseniadospeloGovcrnono
nicio de2013, csiii o prol(mgaDre|to, atd
ao ccniro d. Luanda, da linha f€rrc\'iiria

Para a Zona Econdmica Especialcle
Viana, le-so na nrbrmaqio veiculada
pelo site Macauhub.
"lsto lai iornar o traruporto ferroviririo
Dlais ailactivo pan os lrabalhadofes de
'colarinho 

branco', Farticrlarmenie c{o
sector petrolifero, dacla a proximidadc
cla esta€o em rcLneao; principalbasc dc
logistica peholifera, a cnprcsa Sonils",
refcrc o Eru no seu nais fecente relat6rio

O docum€nto rciere que, ap6s una

Paralisaeao dc20 anos, o transporte
de cargas por caminho de lerro €m
An8ola a partir do lrorto de Luan.la foi
rejniciado em Mareo passado.
Aparecem anda em destaquc as
dcclaraEoes dc Augusio da Sih.a Tomds

anuncianclo clu(' osiioc.m ct|fso estldos
pa|n m,ris hris Ilnh.s fcrroviLi .rs: unln
Lilinndo o Luho dc Luanda.o subnrbio
dc Talaiona (sulda capiial), uma

"Mclllords itansportr's pr:rbli.os irao
rcd uzif os clrsh)s dc ncg6cio, rumcntaf
n confianqa dos invcsli(lorcs c n.lhonr
o.mbi€nte gefa lpara o sector  pr ivado",

Por dcfinir salicnt4 csi:i a Llaia dos

Frojectos, quc pollonr osLar a alsuns
anos de dist6ncja, cncoraiando dcsdcid
as Pessoas a comprar propriedadcscnr
novas zonas da periferia que actualmente
sio pouco atnciivaspor causa da falia
de alte.naiivas de transportcs.
"Esies projectos v6o melho.ar as
hftaesiruturas de Luanda e levar a um
mais r6pido cresch€nio econSmico",
referc a Eru, quc nant6n as suas
previsdes para o pais inalteradas ati ao
iiJcio da construeao.
No at1o passado, o Govemo angolano
disse estar a estudar a tusao das
pdndpais enprcsas de caminhos-de-
ferro do pais Ben$ela (CFB), Luanda
(CFL)e lvloranedes (CFM) tendo em
visia a vcnda parcial do seu capital a
inlestjdores privados. e

scgurda r td ao c l is t f i to . le  Ki lamba Kiax i ,
novo centfo habiiacional .te grandes
dimensoes. uDla t.rc.ifa para o novo
aeroPorto, em consiruqao no Bom Jesus.
Erlirc as virias mcdidas quc cstao a sc'r
csiudadas, inclui se tanlb6nr a cdaqio
de Lrma lifha fe ovjrda que vai ligal
Angola:ls vizhhas rcpnblicas da ZAmbia
e da NaDibia, a firn dc inicnsifica as
rolaldes comerciais eft'e os t''6s paises.
Conr.r reconstruqao das linhas cie
caminho de fe o, conseguida, em
grai.le ncdid4 com o financiamento
e intcrvcnsao de empresas chnrcsat
a par de melhorac€sso edoca seca
pr6xima de Viaft, a dtu€nsao dos tret€s
aumcniad o qrLc derr-pri leniamc'nie
rcduzir o nnmero de veiculos pesados
que entoPem ruasesh€1tas€ porvezes se
avarjam nalgunas das principais art6das
da capital, aJirma a Eru.


