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Frente-a-Frente

rransportes pfblicos sio um
pontap6 na produtividade
Sobre o tema desta ediqSo, a Economia & Mercado juntou as opiniOes de Jos6 Oliveira,
docente universitSrio na Universidade Cat6lica de Anqola, e de Mi{rio Silva, director
geral da empresa priblica de transportes priblicos TCUL. Tanto o docente universit6rio,
especialista na 6rea da energia, mas igualmente atento ir realidade nacional da nossa rede
de transportes priblicos, como o director geral da TCUL, sdo unAnimes em considerar
que as lacunas neste dominio, particularmente em Luanda, afectam negativamente a
produtividade do pais, avanqando com a necessidade de se implementarem medidas
correctivas, nomeadamente quanto h criaqdo de vias exclusivas para transportes
priblicos, melhoria do estado das estradas, regulagdo da actividade dos candongueiros
e garantias de assist6ncia t6cnica aos milhares de autocarros adquiridos pelo
Executivo. Conludo, quanto;r avaliagdo do trabalho {eito at6 aqui, dos resultados dos

investimentos e das estratdgias a seguil, estas merecem aPrecialoes
distintas. Confira a seguir duas faces de uma mesma moeda.

Ionomia A er..do (lalt) - Como
avalia o sector c{os iranspoftes cm
Angola e em quc mcdida ele deverd
ser uma pdoddade ao ntvcl de
hvestimentos pof parto do Executivo?

,016 oliveiia (to) - Limitando-nos
aos transpories pirblicos, em especial
denho dascidadee ent ndo que ji 6
iempo de se fazerum p.ogramaam6dio
prazo pea o seu desenvolvimentq de
modo a saiisfzer, pelomenot 50% das
necessidades dos mgolanos que vivem

€m meios urbanos e periurbanos.

Qualqu€r cidade, hoje, tem
a necessidade de dispoi de
transportcs colectlvos, seja

,I , num pais desenvolvido
:,..1t i: ou subdesenvolvido,

aincta 6 nais paradignlitica, pois e.l
partc alguma do undo uDu cidacte
com mais de ircs milhdes dchabitantes
e uma extcnsSo cte mais de t 000km2
pod€ ter a nobilidade necessSria ao seu
dia-a-dia sem ter umbom serviqo cte
hansportcs pnblicosl

como 6 o nosso caso. A

Assim sendo, acho que ningu6mdcve
ier dnvidas que o hvestimenio oDl
tramportes colcctivos, nas principais
cidades angolanar dcve ser uma
prioridadc. Mas, ateneao: investr em
h ansportcs pnblcos n6o 6 compraJ
auiocarros; 6 muito mais do que isso,
pois, para al6m de ter avcr com as vias
rodovitias/fe oviiirias, cxige um
planeam.'nio detalhado e concebido por
especialistar a implementar a m6dio
prazo e distjnto pda cada cidade,
consoante as condigdes concretas de cada

ririo tilv. ( l)-Os€ctordos
transportes, consiitui.a €spinha dorsal de
qualqueieconomia. E o imptlsionador

Jord o vena, do.ente lnivec lijr o na un ve6idide (atdl .a de Anqola
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do desenvolvimento dos paises, pois,
possibiiita e faciliia a circularao d€
pessoas e bens nas suas deslocaeoes
quotidianas. Em Angola, este s€ctor
est; a desenvolver se, na medida que
a dinemica de toda economia assirn o
exig€. Podemos considerar que o seu
desenvolvimento 6 bastanie positivo
se olharmos para o excelente tabalho
jd efectuado. Craqas a esse trabalho
temos os aeroportos, portos e caminhos-
de-f€rlo reabilitados, possibiliiando a
locomoeao de pessoas ebens. Por€m,
cmbora sc possa consideHum
desampenno positivo, existe ainda
muito por se lazea porquanto o trabalho
dev€ t€r um cardcterde conh uidade
para limar arestas e iraqar novas metas.
Deve-se tlabalhar para a integraeao
da rede de kansportes e adequ6-la aos
objectivos de desenvolvimento nacional
eregional, faciliiando o proccsso
de desenvolvimcnto ccon6m ico e
facilitando as pollticas ierriioriais e
populacionais.

I&fl - Que impacto socioecon6m ico tem
o funcionamento, a meio giis, dos nossos
transportcs prlblicos?
lO - Naturalmenie que ietn um jmpack)
rcgativo por vdria! raz6es. Abor daDdo
alguns dos aspectos negativos mais
visiveis, aplicados a Luand4 temot
do ponto de visia social, as longas
horasdirriat acima do normal, que
sao exigidas aos traballudoies, a
elevada percentagem qu'r os transpodes
absorvem dos sal6rios de cada um
especialmente da mao-de-obra n5o
qualificada quc usa os "azxlinhos"

e o stress perman€nte pela den$ra
na chegada ao destino, devido aos
enganafamenios/ pelo corlgestionamento
do irlf€go.
Ao vel econ6mico, a ausencia de
transpoltes colectivos u$anos e a
consequenteiniensificaeao dotr6fego
iodoviriq tem hlitu€ncia negativa
na produiividade de todos os que
se t€m de desloc -noaumeniodo
consumo de combusiivejs e da poluiqao
- o transiio lento consome e polui pelo
menos o dobro do normal ,istopam
s6 fal nos aspectos mais direcios e

[1ir o s] va, diredor qeEl da emprei pLjb i.a de

) )

Ao mvel econ6mico, a
ausdncia de transportes
colectivos urbanos e a
consequente intensificaESo
do triifego rodoviiirio,
tem influOncia negativa
na produtividade", Jos6
Oliveira.

) )

A limitagdo de
funcionamento dos
transportes priblicos,
traz muitos prejuizos i
economi4 pois, uma boa
parte dos trabalhadores
(sendo eles por conta
prdpria ou de outrem),
utilizam os transportes
priblicos nas suas
deslocaE6es",
Milrio Silva.

obseNdveis por qualquer cidadao.

,'15 . A limitaEao de tunclonamento
dos haisportes pnblcos, haz muitos
pr€juizos ) economia pois, uina boa
parte dos irabalhadores( sendo eles
por conta pr6pda ou de ouh€m),
ufilizam os iransportes pfblicos nas
suas deslocae6es. A nao exist€ncia
desies, provocaconsiderrveisatmsos
nos seus cenhos de trabalho e,
concomitantemente, a racl'reao no seu
desempenho. L6gico, tudo isto se ir:
rcpercuiir no rendimento per capita e no
conjunio de bens e seNieos prcduzidos.

:&lt . A questao da durabilidade e
qualidadc dos autocarros vhdos da
China 6 muito discuiida. Comoencara

,o - Tanb6m j6 ouvi cornent6lios
iddnticos sobre essa compra. O prcblema
nest€/ como noutros casos/ conslste
em compras ao estranSeiro feitas pof
entidades que nada tem a ver com o
utilizado' nem sabem fazer as escolhas
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t6cnicas b:isicas. N6s j; tivcmos conpras
de centrais el6ctricas que nao tuncionam
porclue ndo roram compradas Porquem
cnt€ncle do assunto, que sio asernpresas
do scctor € nao os organismos pfblicos
do Executivo. Na Cl1ina pode-sc comprar
equipamentos dc qualidadc. Dcpcndc dc

Em veiculos auknn6vcis, o p()blcnra
da manu tenlao 6 essencia I e, por isso,
nos pais€s orgarizados, s6 se pode
e.luipar cmpLesas cont frotas que
tenhanr reprcscniantcs da
icloneidade reconhecida. Aqui cnt|c n6s,
hJ uns iluminados que ain.la po.lem
esbanjafo nosso d inhei ro a seu
bel prazel e depois fazem aquisi!6es que
nao sorvemao fim a que se destinavam.
E ld se vio para obufaco mais Lrrs

t. Adurabilidadc c qualicladc dos
aLrtucarfos inpoLtaclos cia iicpirbljca
lbpular da China, nao-sio quostnnrvcis.
A meu vct a qucstao fundamcntal
rosidc no fivel cle assist6rrcia t6cfica o
no ostodo das vias c{e cirrlrlacao, Se esses
clois aspcck)s cstivcrcn] afinados, os
problcmas dc durabiliclado o qualidndc
nsoso colocam co]n rluita acuidadc. No
met| ponk) cio vrsla, cxistonr aulocar()s
chiieses fobustose de boa qualidado.

I&ll-Quais dcvem, na sua opniio, scr
aseshat€gias mals Prementes para a
melhoria gfadual do sector?

,o -  En pdmeiro lugar  nao sou
cspccialisia de transportes pirblicos e,
portanh, o qucaqur posso rctcrir icm
n1ajs a ver com questoes dc cardcLcr
gcral.
Concqopor refe que, em meu
enlcndcr qualquer solueao a estudar
pam o trinsito cm Luanda {
provavelmente nas nossas principa is
cidades para al6m devdrias medldas
esPccificas, tem de se enquadrar e
definir a aciuaqao dos "azulinho!" -ao

desenpefharcm he tantos anos quase
a nnica saida para a movjmenta(ao dos
traba udorcsj, merccem deixar de ser
chamados dc candongueiros, quc ten
uma conotaqao negaiiva a trcco.lesics

, )

nos paises organizados,
s6 se pode equipar
empresas com frotas que
tenham representantes das
marcas com idoneidade
reconhecida. Aqui entre
n6s, hii uns iluminados
que ainda podem esbanjar
o nosso dinheiro a seu
bel-prazer (...)", Jos6
Oliveira.

tanb6m passarcm a irabalhar com
proqosocm drcas dcfinidas, mesmo quc
suPefrorcs aos oos au()carros.
Outro aspecto que me parccc{rsscncial,
c nao 6 dificil dc implemeniaf, { quc aos
vciculos cic transportc colectivo, scjam
clcs autocarrot tiris olr az(linhos, tan]
do sor.triblri.tas faixas de rodagem
cxclusivas, om todar as vias enr clue tal
seja possivcle quc jl sao muiias nas
nossas cidades pfi f cipais.
Um iorcciruPonio qu.', hclusive, poclc
nclhorar cm snrultanoo o rendimento
das cmprcsas.io transpories urbanos e
diminuir o cuslo unitdrio do biltute para
os utent€r 6 a cf ia6o do passc mensal,
a pLeqos reduzidos cujadiferefea tcm de
scr subsidiada pelo OGE.
Com uDr sistcma de passc ala$ado
aos m;lhares detrabalhadores quc/ em
clualquer cidade, usem os transpoites
coleciivos e quando esies tenham
capacidadcpara majs dc 60% das
necessidades, o preqo unit;rio do bilhete
avulso pode deixar de sersubsidiado e
scr aunentado paJa al6m dosvalores
aciuais que sao muib baixos.

5.As estrategias para o melhoramento
do sector dos hansportes, enconiram-
sc plasmadas nos planos do Executivo,

podendo-se desiacar a p€rmanente
formaeeo e capacihqao dos quadros do
scctoa desenvolvimenkr dc programas
para a manutenrao preveniiva dos
equipamcntos do sectoa consolidaeao
da rede de iransportes pnbljcose
do processo da modcmizarao dos
aercporios, rclalqan€nto cia actividade
maftima nacional c intemacionai, bem
como aconclusao da reabilitaeao clos
caminhos-de ferro, entrc outras.

lA - Ea anarquia da circulaeao de
p€6es? l)eve igualncntc merccer uma

,O - Esta 6 outra siiuacio quc tem de ser
rcsolvida quanto antes, nomcadament€
nas vias rlpidas. Nao 6 admissivcl quc se
invistam dczcnas dc milhdes de d6larcs
cn1 vias fdpidas qucdcpoispassam a
funcionar como vias lcni.s dcvidoe Ialta
de conctieitcs - passagens aercas - c.1
indiscipllna dos pe6es.
Luancla esi:i chcia cle exemplos dcstc tipo
que t6m descr cordgidos sob Pefa d€
nao tcrmos ir'ansib ifuido, dificultando
qualctuor solufao de hanspoftcs pdblicos
que sc vcnlm a adoptar.

I& .Quant( )aostax is ,vulgo

S. Necessdfios. Por6m, devem sef
dcvidamente contfolados. O que se
passa no caso especificode LuaDdaio
defi ciente ordenamonto do trAnsito. A
rvisao e aplicaq;o dc rcgulamentaeao
scrd beni-vinda. Possibiliiar6 melhor e
maior fluidez do trAnsilo.-Amcu vet
devcn scr hposios limites dc cnculaqao
dos tixjs colociivos e a nosstl policia ser
um bocado mais rigorosa na aplicaqao de
multas pesadas aos inhackncs.

lA -Quc comentrdo lhe merecc o facio
de as medidas iomadas pelo Executivo
nao tercmrcsolvido o problema dos
traropoites pirbljcos?

to - A percepsao que tenho € que,
paraal6mdo quesefez logo ap6s a
nrdependencia quando tivemos os
volvos articulados e Luanda nao 6nla
sequer um quinto das necessidades
de hoje, nao se iem desenvolvido
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e implementado uma poliuca de
transportespnblicos p-"la simples
razeo de que essa poLitica nem cxistc - c
apenas s€ t€m tomado mcdidas a\ulso
quc Pouco mais consisiem do que na
compra de umas dezenas de autocarros.
Mais recentemenie tentou introduzir-se
al8um iransporte ferroviirio, mas sem
Brandes efeitos pdticos. Uma cidade
como Luanda preclsa de um cstudo a
cfecfuar por €specialistas dc transito que
dA o.igcm aum plano globale a ul]la
esirat6gia de implemeniaeao a m6dio
prazo. Vamos ier de invesib muiio
dinheiro, dumnte alguns anos, para
t€ ros transportes colcctivos urbanos

ll3 ' Para um pais que nao infia
ncnium sist€ma dc transportcs p(blicos,
is mcdidas tomadas malhoraram
sub$ianci;llmenl€ essa actividade. Julgo
qre€stas devem ser consol idadase
complementadas pam atingircm o scu

I&fa. Em Luanda, a descenilalizacao
doss€rvi{os cla baira pala outras zonas
pare.e "if€xistenie'// na nedida cln quc
coniiiuam a sef co.nstruidos grandcs
edificios que contibuem para o caos do
irensito na capital. Quc comentdrio lhe
mcrccc csic as$unb?
,O-Aqui h6 vadas coisas disinlias a
considerar O que sc dcva dcsccntralizar
numa grmdc cidadc sao os seryicos
pnblicos para que un morador do
Cazcnga nAo ilnha de vir a baixa para
tratar dum assunto. Agora, qualquer
gr.nde cidade tent zonas nobrcs ondo
se esiabelecem as grandc's cmpresas,
bancos, cic, e a maioria daspequenas
em6dias enpresas que com aquelas
tem neg6cior dando origem a giandes
pr6clios de escdi6dos.
Os problemas do irAnsiio na baixa
de Luanda em meu entender, sio o
resultado da inexistencia de haispories
pnbLicos, obdgardo a maioia das
pes5oas a iruer a sualiatura, criando
uma necessidade de estaclonamento
que nao eriste. Os parques de
estacionamento da nova marginal
pod€rao melhorar consideravelmenie

para a integragao da

) )

Deve-se trabalhar

rede de transportes e

de desenvolvimento
nacional e regional,
facilitando o processo
de desenvolvimento
econ6mico e facilitando
as politicas territoriais e
populacionais",
Miirio Silva.

o kinsito da baixa desde que nio
praiiquem preeos muito elevados, para
ser€m usados em Pleno.
O quc a gravc nabaixa dc Luanda,
scgundo alguns conceiilrados t6cnicos,
sao os problomas dc sancamentopois
assuasesiruturas fisicas nao estAo
dimensionadas para a grande !'olumehia
na drea com os grandes prddios
construidos, ctn construqioc a corsiruir
Mas esse 6 outrctema.

ilj. Areconsirueao deum pais nio se
faz de um dia para o outrc. E necessdrio
dar iempo para prcparar o ierrcno,
semear crescer e, depois, colher.Isk)E
viilidopara tudol O Pr€sidente Lincoln
(EUA) dizia: " 6 necesslrio .aminhar
scmprc, ns deva8ar e nunca regressar".
Assistimos jii d descentralizaqno
de alguns servieos para osdemais
municipios. Creio que essa actir.idade

lAIt - Hd multo que se fala da
possibilidade do metro e dos fe yboats
comiihrifem uma pate da solueao. Sao
vidveis iais alierutivas e investimenios?

tO . Um pais que ainda nao o$anizou

os seus transportes ptblicos combase
em autocarros nao me parece sansaio
que pense no mais dispendiosomeio
dc hanspoiie coleclivo que € o rneiro,
nesmo de supcrficie! Agora, aceito a
ideia de que se aproveite, no tutuio,
a linha de caminho-dej€rc Lumda/
Viana e a sua possivel exteroaoanovas
ceniralidades, como partede um sistcma
integrado de tmnsport€s colectivos.
Mas antes tem de se comeea4 como em
iodoo nundo, palos auiocarros. Sendo
Angola um pais com boas relaeoas
com o Brasil, poderia convidarum
dos seus especialistas para est!.lar as
solue6es para o transporte colectivo
en Luanda. O criador brasileno do
sisterna dc hansporte pdblico usado
em Curitiba 6 consuliordc algumas das
maiores cidades americanas e €u rop€ias
para anrlise de solueOes de transporte

Ainda o anopassado loi a Novalorque
para dar o seu parccera algumas novas
solurdes que a cidade quer implcncntaf.
Talvez fossc um investimento itil e
bamb trazAlo cd. Verao o queele vos
did do metrc e dos forryboatsl

t'13 . As gra ndes cidados do mundo
utilizam esses m€ios de locomoqAo.
Ncssat nao eristem problemas cie
transportcs pr.iblicos. Julgo que serj
vidvele vantajosa a introduqAo dc nctm

l8lt - AtE ll, vias erclusivaspara
os transportes pnblicos ajuda am a
minimizar o probloma?
nJ. Claro que sim. As vias excllrsivas
aumeniariam a velocidade comercial

e simultancame$g o hansportede
passageil1Js. Por6m, no caso dc Luaida,
deverio se. tomadas as devidas
medidas colaterais, nomeadamente,
a rcorSmizaeao do iransito e o seu
permanente conirolo. 3

Nota: Pot ttlotiaos de dge dd dos
entreoistado s, estas entueristas loftth
leitas por emait e sao ftptodll2id.ts
ptaticdmente ai tega. O lrente-
a-laeflte loi ur d opeao ellitorial da
Ecotloltlia f' Mercado.

adequil-la aos objectivos


