
64 tapa

Transportes ptblicos

Mo gambique descentr ahzou
para melhorar... e por c6?
Em Moqambique, apesar de ainda persistirem problemas, a
aposta passou pela descentralizagdo das empresas de transportes,
nomeadamente ahav6s da entrega da sua gest6o aos municipios
priblicos. Em Angola, os investimentos t€m sido de monta, mas os
resultados deixam dtividag como 6 visivel a todos os cidaddos que se
movem no pais, em particular em Luarrda. Por€m, parece que nao 6
apenas uma questdo de investimento, pois s6 as empresas privadas
investiram, entre 2010 e 2011, cerca de 34 milh6es de d6lares para a
compra de 325 autocarros.

que "a crise dos transportes
urbanos, apesar dos altos
investimentos no scctot estala
muito longe do fim".

li antes hnha sido desenhado
um plano para se solucionar
este problem4 tcndo o
Governo molambicano
invesiido ccrca dc 3 nnhoes
deneticais, o equivalcnte a 1,5
niLhoes ddlares, no seckrr dos
transportes pirbfi cos, com a
aquisirao dc 100 autocarros por
ano, des.le 2008.

rnunicFios roi f ito ao,ibriBo
da lci do pais, dcFois do o
ConsolIo dc Ac{m inistraCio
da f l )M ier  anunciado o
alrnonto cio Pr'cqo ci(' viigcnl/
om rcsLrltacto da lcccssidddc
dc acoDlpanhaf as constantos
slrbiclas dos prccos dos
coInbusiivcis no pais.
Itosultado, c ombofa o
Conselho de Administraetlo cln
TPM tcnh licuado na decisiq
o Covc,no suspcndcu as
delibef a(6es e decicli!,, mcsrro,
pfocedercom a extir(io cla

\o mesrio ano, o Govemo cto
pais Druricipalizou tantraDl
os seruiqos.le tfansportes
urbafosdacidadede

ProDreudo rccupcrar
.rl8uns clos cifco auiocanos
nvarhdos. Aclquiriu tamb6nr,
coni a ajuda ctc parc.cn'os,
duas nova$ vra ras, c

N€sse mes'no ano, as cmprcsas
prrblcas dispur hanl dc um
tot.rl de i05 a!tocaftos a opcfar
nas cidaclcs de Maputo, Matda
e Boira, nrnrcrc qu€ s!'trju para
L36enr 2009. Enr 2010, n fruta
passo! parc 195 e, enr 2011,
pafa 400, cleacordo conr o
pronlrncinmcnto clo Goverlro no

gnir'etanio, cnr 2012, cssa irota
rccfuziu-se pafa 391 (nidadcs
conrc resultado do abatc do
paftoclos autocarros que jd
tinhanl sido adqui dos enl
2006.
Em te|.|nos dc disporibilida.le,
se se considerar aponas os
auiocarros enr cifculaqao, o
aumcnio da oferia apfescntava,
em m6dia anual,70 autoca os
em 2008, 78 em 20(19, 94 cm
2010, 102 em 2011 e 218 cm
2472.
As cnpresas pnblicas
moqa'IDrcanas lraisponamm,
em 200i1, l6 mil llspassagciros
e41mil91& em 2012.

E em Angola?
I)ados rccolhidos pela
Economia & Mercado indicam
que, sd €nhe 2010 e2011, as seis
lransportadoms rodovitirjas
de passage,ros quc operam no
r'rosso pais investiram um hnal
dc 34 rlilhoes ddlarcs 146 mil
na aquisiqao, na China, de 325
autocarrcs dc marca,
Em 20ll cerca de 50,/n dos
mais de 30 milh6es de d6ldcs

eni p rcsa 
'll 

a nspo(cs PirLllicos
de Mrpl r to ( lPM),  pass,rndo
a BcsiAo dos seus neios
rnatcr ia is ,  hnaDcci rosc
humanos pafa os m!nicipjos
c le Mapun) c  MaLda,  a l ravds
de Lrma empresa criacla peias

Segundo o poria-voz do
Conselho de Ministros
.{e Moeanrbique, Albedo
Nkutunula, a dissolueao e
tra$ieao da emprcsa parn
as duas cdilidades visava
"perm jtir o estabelecimenio
de condiqoes Legais para que
os muni.ipios de Maputo e
Maiola pudcssc'm excrccr a
responsabilidade d€ gesieo dos
tmnsport€s pnblicos nas duas

A trafffer€ncia da gestao dos
transportcs pliblicos para os

Llnanbane, que contala com
uma frota d€ seis autocdr'nrs,
dos quais apenas um cnohva
€ era igualmente gericla, at6
€ntao, p€la TPM.
Assim, o dingente local
reajuskru em un neiical

Moeanrbiqu€) o transpo.te
nltercListrital por quildmefo
e em dois a cirdhlao
intradisirital, tendo ainda

Para aquele dirigenic, a
solueao passava por um
gmnde nN,csiimento, q €f ao
nivel da empresa pnb[c& quer
clas p vadas, ao mcsmo tempo
que, jden120l2,  oCovemo
rcconhecia, no pailamento,

|n Julho cte
2011, o (i)vcrno coDprcmetelr-sc cnr Pagar.t

divicl. ac!mlrlada, pafa vorccr
a sihli(io herdada daTPM,
con v$tn a lo r;r os sctv'qos
.lc Lranspories !rbanos (rtcis

para os nrunicipcs, mas
ialnbdm econolnicamcrie

Eniroianio, na c.rpitaldo pais,
segundo o pr€sidenie do
Conselho Municipal, David
Si.rango, o probloma t1ao
hnha a ver aFenas com a ircta
dc aubcaros, mas tambdm
com a mobilidade ]1a cidade
e fora clela, sendo, por issq
t1€cessiirio conslruirem-se
mais eshadas e irelhorar a
manuic'nqao das viaturas
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investidos em mcios pertenciam
A Ango-Rcal. Esia empresa
tamb6m pa8ou peto de 50%
acima do prego n6dio pgr cada
unidade, um valor superiof ao
desembolsado pof qualquer
outraopcradora. O pre9o m6dio
dos autocaffos adquiridos nos
dois mercados 6 de 113 mil740
d6larcs.
Do ponto de vista estriiamcnte
financeiro, Vladimir
Foriunaio,admi stradorda
SCq que aplicou 12% do
total clos investimentos das
iranspo adoras/ terd fcito a
meltrr compra ao obter cada
um dos 108 veiculos por 37
mil e 38 d6larcs, um valor 68%
inferiof ao prEeo m€dio.
De acordo com as empresas,
a Clina, apesar de nAo ter
uma inddstria autom6vel
tecncamente robusta e
competitiva, e luz dos padr6es
intemacionais, 6 um bom
meicado/ iendo em conta
o bin6mio clsto-beneficiq
desde que o diente saiba o que
quer e tenha um bom nivel de
capacidade negocial.
Mesmo assim, para o director
geral dos Transportes Urbanos
Rodovidrios de Angola

(TURA), a operaclora mais
fi:ccnte a entra r ro segrncnto
intcerovincial, con1 oito
a utocarros iniciajs, o Covcrlro
e as empresas dcvram aPostar
en1 marcas conr rePr€sentagao
cm Antola, crecilveis e que
possam ser rcsponsabilizadas.
Jos6 AuSlrsio JUDSa dcfcndo
airrda que o proccsso dc
comPra/ pelo Covcnlo, dcvia
nlduii os privadose os antigos
responsrvcis do 6rg;0 de
tutela na escolha dos veiculos
que mellbr slr adaptem
ao contexto Dacional, para
lanear as bascs da inddstrla
auion6vcl em Angola, jd
que, para ele, "6 inaceitivel
que algu6m nos proponha
uma marca pan a qual nen
sequer tcm uma estrutura de

linha com melhorcs p#ticas
de gestao e dc racionalidade
na operacionaliza{ao do
bin6mio efi ciencia-efi c6cia,
D6cio Caetano, dnector-
superntendente do sindicato
das Emprcsas de Transportes
de P6sageiros (Seh.ansp, do
Brasil, lembra que a evoluqao
da qualidade do sisiema de

Um pouco mais longe, e em

iransportc dc qualqucr grande
mciroPolc nao sc consoSuc
apcnas com a rcnovarao cta
frota, boa mafutef9ao e maior
disponibilidade cie veiclrlos,
adianiando quc o vel de
prcstacao dc sclviCos para a
valorizaC6o dos passaSeiros
sao o "xeqlre-mate" para o
desenvolvimento satisfat6rio

Para al6nr dep#ticas cl€
gcsiSo adequaclas, uD'la
mudanea nomodode
atenclimento clo hansporte
uflrano ao passaSe o/
iirajdo-o de ma posieao de
mero dePendente do sistema
para se tomar clienic, com
exlgCncias, quesuonamentos,
preferencias e poclef de
decisaq 6 decisiva para o
desempenlo c rentabilidadc
de qualquer cmpresa de

Mab de 32 mil lugares
dirponiveii diariamenle
A Economia & Mercado
conseguiu apur.r que/ at€
finais de 2011, inJeLizmente

Paree que nao cxisiem
dados mais rccentes nem
junto das entidades pdblicas

comPetent€s, as seis emprcsas
de iranspo'1es colectivos
rcdovirtuios de passageiros
Licnciadas oferEciam
diadamente uma m6dia dc
32 mil Sl0lugares nas rcias
inierprovinciais para dive$os
destinos. Cinco dessas
instituiq6er nomeadamente, a
Macoa SGO, Ango R€al, TCUL
e a TURA, disponibilizam 83%

A frota agregada das empresas
era de cerca de 800 autocarros,
com uma capacidad€ m6dia
d€ 42 passageirus por unidade,
cabendo o topo a SGq empresa
queoPcra csrc scgmc'nrc com
um maior n(1mero dc velclrlot
o corespondente a 33% do total
dos lugales disponiveis.
Mas un1a coisa 6 a oferta dc
lugarcs c', outm, complctamante
dist inta, io tmnspodc
efactivo cle passaSeiros. Para
venderem lugarcs, gerando

Prcgrcssivamente n1ais
rcceitas, as opcradoras dcvcm
cmpenhar-sc quer na ampliaqso
esofisticacSo da sua frcta, quer
no aumento de carreifas/ quef
ainda, como frisa o dircctor
geral da TCUIr Mlrio Silv4 na
mellrcria dos seus m6iodos dc
orgarlizaeAo c gestao.
O rcsponsdvel adianta, a
prop6siio, que, para aldm
de lanear 25 autocarnrs em
Dezembro, a TCLrI nia
dcsceniralizar as operag6es
inierprovinciair como forma
de acelelar o c1€scimento
desta 6rea, ajusiando a sua
contribuiqao nas receitas
dacmprcsa a dimensao do
mercado. At6 agor4 embom o
segmento nlierprovnrcial seja
ieo camenie mais lucrativo, o
interurbano representa cerca de
70% das rcceitas da operadora
pdbLica. E esie quadro que o
dnectoi geral da iisiituieao
quer invefter, concedendo
ao primeiro, uma relativa


