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Transportes PIblicos

Vox Popsli
Na capital angolana,
Luand4 o drama do
trAnsito faz parte do dia-
a-dia das pessoas que se
deslocam pela cidade.
A Economia & Mercado
ouviu alguns cidadios
sobre o desempenho dos
transportes pliblicos, os
quais, juntamente com
as esttadas, mereceram
uma mii nota por
parte dos utentes.
Surpreendentemente, a
nota positiva foi dada aos
taxistas que, na opinido
dos nossos irlterlocutores,
devem apenas organizar-se
melhor

J€16nimo
Alexandre -

Molorista

Angola anda

Eduardo tilipe -
Trabalhador por
conta pr6pria

muiios auiocarros
mas v0cm-sc poucos a cn uhr O
Minist6rio dos Transportcs tcm que
alargar a rcde de transportes piblicos
a ioda cidade. Nestemom€ntq estou
hi uma hora naparagem e aindanao

Fassou nenhum aulocarrc. O Coverno
t€m que eniender que a maior parte
da populaqio 6 pobre e pelo trajecto
que faz nao conse$e pagar o trixi a
100 ou 200 kwaMas o ciroito. Mas
averdade 6 que os taxistas tcm feiio
um trabalho mldto melhof do que
os hansportes pdblicos. Aliis, outro
ponto positivo 6 que eles sao muitos e
esteo espalhados por ioda cidada. Nao
falo dos preeos que eles praiicam, ai6
porque compre€ndo que €stes tamb6m
resultam dos muitos ploblemas que

que as estradas faz€m pafte desie
problema. E necess&io que sa faqa uma
ieestruturaeao nesta {rca para que a
populaeao se vcja livre dos innmeios
problemas de transporte qu€ enfrcnta
no dia a dia. Nao consigo comprcender

'Azuis e brancos" s5.o a
titbua de salvacdo para a
maioria dos luindenses
como € possivel que autocnfos que
nem um ano dc trabalho ran, jil se
cnconifam dcstrufuos. Ou n5o existc
respons.bilidade po. pate de quem
cui!la, olr corlpraram estes vciculos jl

Devenos mclhofar a nosra fodc
dc tfanspoftcs p blicos c as vias
sccund6rias c icrci l r iat  assim conn) a
fiscaliza(io deve, no cxcrcicio clas suas
flrnc6es, rcsponsabilizar as cnlprcsas dc
construqio pobs scusc|.ros. 56 a titulo
dc cxcmpb, cu vivo no Palanca c a via
quc saido Col ipnra o f l  U nio clurou
dois anos. lmpediramrros de Lrsar cssa
via dtlrante as oLTas, nias.rgora qlre foi
concluida esid no!amcnie estragadii.
Quanh aos caDdongueiros, a soluqao
passa pelo aumento clo ligof pof parte
da fiscalizario, porqu€ clu.rndo eles
aumentam os pfeeos, nao sio punidos.

aspectos que
devem ser melhorados. Penro que
devemos melhora. as as ou alargilas,
fiscalizar a actividade dos transport€s
e das empresas q eos gereme, acima
de tudo, efectuar lna mdutenEao dos
Eansportcs Para que os nesmosPossam
irabalhar 24horas ao dia. OMinist6rio

Jo6o Afongo lorrer -
De5empre9ado

haisportes p'jblicos

dosTransportcs, por sua vcz, tcm
que orSanrzaro sectof Pensanao na
populaqSo, porque hd muita Sente
a sol|cr nas Paragens Porcausa oa
delici6ncia dos transportcs pdblicos
c'l!l," n6o trabalham drrante todo o dia.
je os canclongueircs, esies tAm ajudado
nuito a populacao, mas devenr
scf fiscalizados pam que os preCos
aplicados n;o scjam ospoculativos.
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enfrentam, como as p6ssima! condiq6es
das vias, os engarrafamentos e a
pr6pria desorganizaeao do mercado.

(osta Gamb6a
Sotto Maior-
Ladrilhador

pelo Minist6rio dos Transportes, cujos
resPons.iveis circulam aPenas ern
algumas Sreas e nao sc deslocani a
outns partes da cidadc para constat,rr
a rcalidadc. Prccisamos alargl-La para
quc a PoPulasio seja melhor atcndidn
visto que esta, na sua ma(rri., 6 aincla
pobre e nao tem capacidade para
pagaf os transPortes Privaclos ou
candonguei ros. l,or o! tro lado, clc fcndo
a ncccssidade u rgent€ de nolhodas
clas vias tercidrias c socund6 das.
Os transportes piblicos c privados
dcvcm trabalhar com reSularidadc c
sob fiscalizacio, tencloem atcnqio os
pteeos altos que os Liltirnoscobmm.
O clue se espera dc unla possoa clLr€
ganha 15 mil kwavas c tom que gastar
todos os dias 1 000 ou 500 kr{anzas no
r;xi? E dilicillO Estado tem queolhar
para os iransportes p[blicos commajs
responsabilidacle. Jii os candongueiros,
acho que nos i6m ajudado e resolvem
muito bem os nossos problemas de

) )

Outro aspecto
importante 6 a questdo
dos estudantes que
acabam por ser vitimas
da falta de transportes
priblicos e da
especulagdo de pregos
praticada pelos taxistas,
que at6 fazem um bom
trabalho, mas sAo muito
oportunistas", Jacira
Xavier - T6cnica de
recursos humanos.

os canciorlguciros t6|n corriribuido pam a
deslocaeao da pop!rlarao.

a funcionar e sem con.lie6es que
permitan aos paFsageiros r.iaJa rem
confortavetmente. Quem regula os
tmfspotes pirblicos dev€ olhar para
o saltuio da maioda da populaCao e
pcrcebu que ncn iodos i6m condisoes
para pagar os transpories pa rhcu lares.
Eniretanto, outro aspecto importante
a seranalisado € o.los estuclantes que
acabarn porser vitimas da lalia de
transportes p'iblicos e da especuheao
dc preqos prahcada pclos taxistas, quc
ati fazcn un botn trabalho, mas sao

,tlia Ant6oio -

D€semprcgadd
Nao podemos

pirblicosestd

ir'ansporles c estrac{as €m condi{6es
para a sua circulaqaosem percalcos,
sendo ctuc existem vias ondc os
auk)carros nAo podcm passar porquc
esiao com plctamcn te destru Id as.
E, clarc, ningu6nr diz nada, nio se
pedem contase tudo fica na mesma
e, no final, os maiofes prejrdicados
so'nosn6s que n6o temos hansportes
particulares. O trabalho dos
candonguciros 6 a melhor alternativa
para n6s, mas 6 rccessdrio que os
taxistas mellrcrem a condueaq sendo
que, apesar de tuctq sao ummal

Ouiro problema, geralmente posto :r
pate, d a prestaEao de selvieo pelas
empresas de tlixi, cujos preeos sao
muito clcvados a mcrociam a mao
dura do Estado, que deve tLabalhar
partrque a ifea dos hansportes
tuncion€ com maior qualidade, mas
nao dcvc actuar como se estivesse a
fazer-nos favores. Eu tenho certeza que
o Executivo sab€ quais sao as nossas
dificuldades, pois eles sabem o que
se passa. Por nliimo, uma chamada
de atenqao, em relaqaoi zona da
Camarna, perto dolardim do Edea
onde nao hd autocarros e as p€ssoas
circul.m giaeas aos cmdongueiros.t

Azeio Maaaba
- T6(ni(o de
info,m6tica
Defendo quo

tuna melhof cilcl aeao. Os pr€eos sao
iavofliveir por6n, hd uma tcndancia dc
subirem. Olriro ProblcDra tcn a ver corr
as pamgens que nio SaranLem condiq.'ics
aos passasciros. ou seja, hoje a parasem
dos al'tocarros passou a ser ianb6m clos
taxistas, de quem nao iciho nada, mas
isso auntnta o corrc-correpara apanhar

Ferrat oalar - Caixa

transpofics piblicos

aumeniar o nfnrero

Jacira xavier -
T6aniaa de re(urro5
numan05

pnblicos 6

assim como deve scrdefinida a drea
onde eles vao operar. No Talaiona, por
exemplo, hd car€ncia de autocarros. O
Estado deve entender qu. a populaeao
tem vindo a cresccr, dai a necessidade
de €Xistir maior nfmero de hansportes
pnblicos. Por fim, de uma forma Seral


