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RESUMO 

A situação atual dos transportes é atualmente caracterizada por um aumento contínuo dos custos sem 
existir recompensação dos mesmos pela receita. 

Em alguns países, nomeadamente em países da África Subsariana, a falta de qualidade dos serviços de 
transporte público assim como a pouca oferta que por estes é disponibilizada, levaram à 
complementação da procura através da criação de meios de transporte informal. 

Estes meios não são regulamentados, praticando tarifas muito superiores, não oferecendo segurança nem 
cumprindo regras de trânsito. Deste modo, conseguem fazer as viagens em tempos bastante mais 
reduzidos comparativamente com os restantes meios de transporte, tornando-os assim numa alternativa 
viável à utilização dos transportes públicos. 

No presente trabalho, utilizou-se como caso de estudo a cidade de Luanda em Angola. Neste caso a 
maioria de viagens diárias efetuadas é garantida pelo transporte informal, popularmente conhecidos 
como ‘candongueiros’. Com o principal objetivo de tornar o transporte público numa alternativa viável 
ao transporte informal e ao transporte individual procuraram encontrar-se medidas que o tornassem mais 
atrativo de modo a ser capaz de captar passageiros dos restantes meios de transporte. 

Assim sendo, foi encontrada a medida cuja implementação a curto prazo fosse a mais proveitosa. Em 
colaboração com a empresa TRENMO, S.A. e utilizando o ArcGis para desenho de percursos atuais e 
propostos foi elaborada uma solução com ganhos bastante significativos para as operadoras bem como 
para os utilizadores do serviço de transportes públicos. 

Na conclusão referem-se planos futuros a desenvolver de extrema importância para o estudo do sistema 
de transportes em questão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Transportes Públicos de Passageiros, Planeamento, Desenho de Redes, Redes de 
Autocarros, Implementação de Redes, Luanda. 
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ABSTRACT 

The current situation concerning transport systems is currently characterized by a continuous increase 
in costs without any reward of revenue. 

In some countries, notably in Sub-Saharan African countries, the lack of quality of public transport 
services allied to their low availability have led to demand being supplemented by informal means of 
transport. 

These means are not regulated, practicing much higher tariffs, not offering security nor complying with 
traffic rules. In this way, they are able to travel in considerably shorter times compared to other means 
of transport, thus making them a viable alternative to the use of public transport. 

In the present study, the city of Luanda in Angola was used as a case study. In this case, the majority of 
daily trips are guaranteed by informal means of transport, popularly known as 'candongueiros'. The main 
objective was to make public transport a viable alternative to informal and individual transport and to 
accomplish that objetive measures that would increase its attractiveness were found in order to make the 
public transport system able to catch passengers from other modes of transport. 

Thus, the most viable short-term measure was found and is exposed in this dissertation. In collaboration 
with the company TRENMO, S.A. and using ArcGis to design current and proposed routes, a solution 
was developed with significant gains for operators as well as users of the public transport service. 

The conclusion chapter refers to the future plans that need to be developed. Their importance for the 
study of the transport system in question is highly important in order to optimize it. 

 

KEY WORDS: Public Transport, Planning, Transit Network Design, Bus Network, Network 
Implementation, Luanda. 
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1 
INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. O TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

O transporte público pode-se caracterizar como um serviço de transportes de passageiros ao longo de 
um itinerário pré-determinado e com frequências previamente estabelecidas em troca do pagamento de 
uma tarifa (Costa e Fernandes, 2012). 

Na atualidade, um dos paramêtros considerados para a avaliação da qualidade de vida das pessoas é a 
garantia de acessibilidades a bens e a serviços, sendo que para isso é necessário existir meios de 
deslocação. Estes meios constituem o objeto de estudo da política de transportes, sendo que esta é uma 
parte essencial para o funcionamento das cidades. Atualmente, é possível verificar um uso excessivo do 
transporte individual (TI) em deterimento dos transportes públicos (TP), que se deve principalmente as 
expansões áreas urbanas e outros fatores sociais. Estas razões levam, por sua vez, a um aumento do 
número de viagens realizadas assim como ao aumento da distância percorrida em cada viagem. Assim, 
o uso do transporte individual, além de aumentar os níveis de congestionamento nas cidades também irá 
gerar um aumento das emissões de gases nocivos e de níveis de ruído contribuindo, assim, para o 
aumento da poluição atmosférica e da poluição sonora. No entanto, o transporte individual possuí 
vantagens que são impossíveis de ser anuladas pelo transporte público, tais como a flexibilidade, a 
disponibilidade, a comodidade e o conforto. As vantagens do TP relativamente ao TI são principalmente 
a grande eficiência na ocupação do solo do primeiro relativamente ao segundo, o que reduz 
drasticamente os níveis de congestionamento, e também o menor gasto de combustível. Na Fig. 1 
encontram-se representados os recursos necessários para transportar 10.000 pessoas num espaço de 1 
km para vários tipos de viaturas, demonstrando por sua vez a grande poupança que existe no uso do TP. 
Além destes benefícios, os transportes públicos são bastante mais eficientes a nível energético e 
ambiental o que contribiu para a melhoria da qualidade de vida urbana. 
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Fig. 1 - Recursos Necessários para Transportar 10.000 Pessoas num Espaço de 1 km para diferentes veículos 

 
Mesmo considerando que existem vantagens no uso do TI que são inalcançáveis nos TP’s, uma rede de 
transportes públicos bem estruturada pode constituir uma séria alternativa ao uso do TI, existindo, no 
entanto, fatores secundários que influenciam a atratividade dos primeiros. Um dos principais fatores que 
motiva a degradação do serviço de transportes públicos é a criação de áreas urbanas nas zonas periféricas 
das cidades. Este fenómeno, irá reduzir o número de passageiros o que por sua vez irá baixar a qualidade 
do serviço. A partir daqui, cria-se um ciclo vicioso, tornando o serviço de TP pouco atrativo para as 
áreas periféricas. 

Deste modo, e sendo que o TP pode ser tido como um meio de deslocação eficaz e eficiente, deve-se 
encorajar o seu uso face, principalmente, ao TI, visto este ter uma quota muito significativa no número 
de viagens efetuadas diariamente em todo o mundo. 

Assim sendo, é possível estabelecer quatro fatores do transporte urbano de passageiros fundamentais 
para tornar o serviço atrativo, sendo eles os seguintes:  

 Custo – o custo tem um peso significativo aquando da tomada de decisão por parte do 
consumidor. Isto é, o consumidor tem a necessidade de sentir que o valor que paga pelo 
serviço esta de acordo com o nível funcional do mesmo. Posto isto, um custo muito elevado 
pode levar a que o consumidor opte pela utilização do TI ao invés do TP. Deste modo, é 
necessário encontrar um valor que permita o bom funcionamento da operadora e que vá de 
acordo com as exigências feitas pelos utilizadores do serviço. 

 Oferta – no transporte público urbano é necessário estabelecer frequências, horários e 
possibilitar a escolha de rotas que agradem os utilizadores do serviço. Independentemente 
da razão de deslocação do utente, deverá existir sempre uma possibilidade que lhe permita  

 Acessibidade – a facilidade com que qualquer tipo de usuário pode ter acesso ao serviço de 
transportes públicos tem uma ampla repercurssão na atratividade do mesmo. Paragens 
situadas em locais duvidosos assim como dificuldades de acesso a pessoas com mobilidade 
reduzida irão, logicamente, reduzir o interesse dos possíveis utilizadores dos TP.  

 Receptividade – Mesmo caso os três parâmetros anteriores sejam cumpridos na íntegra, a 
receptividade será sempre um fator crucial na escolha dos TP’s por parte dos utilizadores. 
Esta fator carateriza-se principalmente pelas condições dos veículos assim como pela 
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segurança existente dentro dos mesmos. Caso um veículo se encontre em más condições, 
quer interior, ou exteriormente, não irá instigar à sua utilização. 

Possivelmente, e consoante a conjuntura atual, o factor mais importante e influenciável dos que foram 
acima referidos, é custo do serviço. No entanto, estando perante uma rede de transportes urbano, é 
possível, criar redes de transporte público viáveis quer para as operadoras como também para os 
utilizadores. 

 

1.2. HISTÓRIA DOS TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS 

Sempre existiu a necessidade de deslocação de um local para o outro por parte da sociedade e, por 
conseguinte, no desenrolar da história dos transportes urbanos permanentemente existiram vários meios 
de transporte que se tornaram marco das épocas nas quais existiram. O sucesso de um meio de transpote 
sempre dependeu da sua atratividade, do custo da sua utilização e da eficácia do serviço.  

Até à atualidade existiram vários meios de transporte bem-sucedido, tal como a carruagem com tração 
animal, o Tram (com tração animal ou eléctrica), o Trolley, oo autocarro a motor e o metro (Costa e 
Fernandes, 2012). A ideia de criar um serviço público de transporte coletivo surgiu em 1661 por Blaise 
Pascal, sendo que, apenas em 1662 foi atribuída a primeira concessão para a exploração de carruagens 
públicas. Estas, circulariam em Paris, com itinerário, tarifas e horários previamente estabelecidos sendo 
que as carruagens utilizadas neste serviço, que se encontram representadas na Fig. 2, teriam lugar para 
oito passageiros, não contabilizando o cocheiro e o seu ajudante. Este meio de transporte foi, porém, 
abandonado em 1678. (MVTU, 2017; Stiel, 2001) 

 

Fig. 2 - Carruagem usada em 1662, Museu Virtual do Transporte Urbano 

 
Apenas no século XIX o transporte coletivo urbano volta a reaparecer, por parte de Stanislas Baudry. 
Desde então, este ideal existe em todo o mundo, com diversas variantes, sendo que constituem um dos 
pilares do bom funcionamento urbano de qualquer cidade. 

 

1.3. TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS NA EUROPA 

Uma grande parte dos cidadões europeus vive num ambiente urbano, sendo que 60% deles vive em áreas 
com mais 10.000 habitantes1. Assim sendo, e devido à dispersão das áreas de serviços e residências 
resultantes da expansão das cidades, o transporte urbano tornou-se indispensável na realidade europeia. 
Assim sendo, e devido à grande procura dos cidadãos, os transportes urbanos são garantidos por vários 

                                                
 
 
1 Dados da Comissão Europeia – Mobilidade e Transportes 
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modos, sendo os principais o rodoviário e o ferroviário (Costa e Fernandes, 2012). Resultado de um 
grande desenvolvimento dos sistemas de transportes europeus criou-se uma grande complementaridade 
entre os diversos modos de transporte a proporcionar maior eficiência e eficácia. 

No entanto, de modo a tornar os serviços de transporte viáveis foi necessário proceder-se a 
monopolarização dos mesmos. Atualmente, é possível observar que em quase todas as cidades europeias 
os serviços de transporte são geridos por um grupo restrito de empresas, públicas ou privadas, cujas 
condições de funcionamento são extremamente similares entre elas. 

 

1.4. OS TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS NA ÁFRICA SUBSARIANA 

Os transportes urbanos de passageiros têm um papel bastante importante na economia dos países da 
áfrica subsariana (ASS) sendo que estes podem gerar de 50% a 70% do produto interno bruto deste 
(Barrett, 1993). O transporte informal nestes países é geralmente operado por pequenos veículos, 
estando estes usualmente anosos e deteriorados. O serviço por estes prestado caracteriza-se pelas rotas 
flexíveis que possuí, não detendo paragens fixas e é operado por veículos que usualmente viajam 
sobrelotados e cujos condutores possuem uma condução temerária.  Os estudos relativos aos transportes 
urbanos de passageiros na ASS apenas surgiram no final da década de 70  do século XX e foram 
maioritariamente apoiados por três instituições, designadamente,  o Banco Mundial, o SITRASS 
(Solidariedade Internacional para os Transportes Públicos na África Subsaariana) e a CODATU 
(Cooperação para o Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Transportes Urbanos e Periurbanos) 
(Barrett, 1993; Godard, 2002).  Como resultado destes estudos, foram identificados problemas críticos 
a nível dos transportes no continente africano, originando assim o SSATP (Programa de Políticas de 
Transporte na Africa Subsariana), programa este que é dirigido pelo Banco Mundial contando também 
com o apoio de outras instituições governamentais de diversos países do continente africano. 

Os estudos efetuados neste ramo sugerem que grande parte do transporte urbano nos países da ASS 
possa ser caracterizado como transporte informal, ou seja, são atividades realizadas total ou parcialmente 
à margem do quadro legislativo e regulamentar que enquadra o seu exercício (Lopes, 2006). Este tipo 
de transporte pode ser encontrado em grande parte do continente africano, diferindo mediante o país em 
causa. 

 

1.4. OBJETIVO E ÂMBITO DA DISSERTAÇÃO 

O objetivo último desta dissertação está relacionado com a estratégia de intervenção em redes de 
transportes cujos operadores maioritários são operadores informais. Estes casos são típicos dos países 
da ASS, onde geralmente, os operadores públicos possuem um elevado défice de frota e não tem 
capacidade de suportar a procura por parte dos utilizadores. 

Embora focalizado para uma cidade específica, o plano proposto poderá servir o contexto atual de outros 
países da ASS sendo que, evidentemente, as lacunas que serão identificadas neste caso poderão 
generalizar-se para esses mesmo países. 

Deste modo, para o desenvolvimento da estratégia para a rede de transportes públicos de Luanda o 
trabalho irá dividir-se em 3 fases principais, sendo elas o Diagnóstico, a Estratégia e a Proposta, 
metodologia esta que se encontra representada esquematicamente na Fig. 3. 
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Fig. 3 - Desenvolvimento estratégico. 

 

1.5. ORGANIZAÇÃO DESTA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação está organizada em 5 capítulos. 

O primeiro capítulo diz respeito à Introdução, onde se caracteriza o transporte público urbano 
complementando com um breve resumo relativo à história do transporte público de passageiros. 

O segundo capítulo, nomeado Transporte Informal em Países da África Subsariana, expõe as diferentes 
realidades de transporte em países africanos, caracterizando o serviço informal em alguns deles bem 
como noutros continentes. 

O terceiro capítulo, Planeamento do Transporte Público, enumera as diferentes tipologias de serviços 
prestados pelas operadoras e analisa o problema do planeamento de uma rede de transportes públicos.  

O quarto capítulo descreve o Enquadramento da Situação Atual em Angola, mais precisamente na 
cidade de Luanda, que é onde a estratégia de intervenção se irá focar. Irão ser analisados os meios de 
transporte público já existentes, assim como o papel que o transporte informal tem na rede de transportes.  

O quinto capítulo, designado de Estratégia de Intervenção, irá expor uma estratégia implementação de 
corredores dedicados ao transporte público, solução adotada de modo a colmatar a falta de eficiência da 
rede de TP que existe na cidade.  

O quinto capítulo, a Conclusão, finda a dissertação expondo a proposta final identificando também os 
desafios futuros sob os quais as intervenções devem incidir, de modo a aumentar a eficácia e eficiência 
da mesma. 

  

Diagnóstico • Caracterização da Situação Atual

Estratégia • Redesenho da Rede

Proposta • Elaboração da Proposta Final
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2 
TRANSPORTE INFORMAL EM 

PAÍSES DA ÁFRICA SUBSARIANA 
 

 

2.1. TRANSPORTE INFORMAL NOS PAÍSES DA ÁFRICA SUBSARIANA 

O transporte informal detém grande quota da totalidade de viagens efetuadas diariamente em países da 
áfrica subsariana. Devido à falta de existência de serviços de transporte de qualidade e, aliado a isso está 
o facto de não serem capazes de servir a procura que é requirida, houve a inevitabilidade de colmatar 
essa lacuna. Para tal, nestes países começaram a surgir meios de transporte informais, meios estes que 
não possuem regulamentação e, geralmente, são operados por particulares que competem arduamente 
pelo mercado existente. Geralmente os veículos usados são obsoletos e pequenos (raramente possuem 
capacidade para mais de 16 passageiros). De seguida, irão ser expostos casos de transporte informal em 
diversos países da ASS.  

 

2.1.1. ÁFRICA DO SUL 

Na África do Sul o caso do transporte informal sempre causou diversos conflitos devido à 
competitividade criada à economia formal dos transportes. No entanto, o meio informal tem uma grande 
quota do mercado, servindo principalmente as comunidades negras com poucos recursos económicos. 
Dados relativos a 2003 mostram que existem cerca de 130.000 táxis informais sendo que estes 
representam cerca de 65% das viagens realizadas no país, sendo que 21% diz respeito às operadoras de 
autocarros e 14% ao modo ferroviário (Barrett, 2003). Os táxis informais no país são organizados por 
três uniões de donos e motoristas dos mesmos, a SATAWU (South African Transport and Allied 
Workers’ Union), a NATDO (National Taxi Drivers’ Organization) e a SANTACO (South African 
National Taxi Council) sendo que a última representa cerca de 90% dos proprietários em todas as 
províncias do país. 

 

2.1.2. ANGOLA 

Em Angola, os táxis minibus têm operado durante as últimas três décadas sendo vulgarmente conhecidos 
por “candongueiros” e sendo, também, uma peça fundamental do transporte público em Luanda. Os 
minibuses que geralmente são utilizados distinguem-se por serem azuis e brancos, e são operados por 
duas pessoas, o condutor e o cobrador que também tem a função de angariar clientes. Embora este meio 
de transporte tenha origem e destino fixo, as suas rotas não são fixas, podendo variar consoante as 
adversidades que surjam, como por exemplo as condições climatéricas ou com o tráfego existente. Os 
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candongueiros possuem associações de natureza informal que tem o nome de staffs e que são 
vocacionadas para a proteção profissional e social (Lopes, 2006). 

Embora os “candongueiros” façam a ligação entre as diversas províncias constituintes de Angola, os 
principais operadores nas restantes províncias que não Luanda, são os mototaxistas, vulgarmente 
conhecidos como “kupapatas”. Como acontece com os “candongueiros”, os mototaxistas detêm também 
uma associação de natureza informal, denominada AMOTRANG (Associação de Motoqueiros de 
Angola) (Lopes, 2006). 

No entanto, embora grande parte do transporte em Angola seja efetuado pelos operadores informais, 
estes atuam em simultaneidade com os operadores formais, sendo que os últimos têm menos peso no 
número de viagens efetuadas devido à escassez de frota. 

 

2.1.3. CAMARÕES 

Nos camarões o transporte informal é praticado por minibuses. Neste caso, a sua origem deriva do 
encerramento da operadora pública de autocarros em 1995 devido à atribuição de permissões 
temporárias a operadores privados, operadores estes que a partir desse momento entram em ação na 
capital dos camarões, Iaundé (Vasconcellos, 2000). Noutras cidades, como é o exemplo de Duala, tem 
vindo a existir um aumento dos mototáxis, o que implica um retrocesso na utilização dos minibuses 
como meio de transporte mais comum (Lopes, 2006) 

 

2.1.4. MOÇAMBIQUE 

No caso moçambicano podemos também verificar uma situação de transporte informal, sendo que aqui 
os táxis minibuses adotam o nome de “chapas”. Na capital, Maputo, estes atuam em simultâneo com a 
operadora pública, a TPM (Transportes Públicos de Maputo) que tem uma diminuta frota de autocarros 
a operar na cidade. Devido à escassez de oferta de transportes públicos que se verifica, os “chapas” 
praticam preços muito altos e circulam frequentemente sobrelotados, prestando assim um serviço de 
baixa qualidade à população. Como é normal acontecer nestes meios de transporte e devido à falta de 
controlo dos mesmos, é frequente a prestação de serviços por veículos que não cumprem as condições 
mínimas para tal. 

De acordo com dados disponibilizados pela Direção Municipal de Transporte e Trânsito de Maputo, o 
número médio de passageiros transportados durante um mês pelos operadores privados de transportes 
coletivos cadastrados é de cerca de 3 milhões de passageiros representando assim, mais de 90% do 
número total de passageiros transportados2. 

 

2.1.5. QUÉNIA 

Em Nairobi, no Quénia, cerca de 33% do total de viagens diárias são operadas por “matutus”, nome que 
se refere aos operadores informais nesta cidade (Takyi, 1990). Os “matutus” começaram a operar em 
Nairobi nos anos 60, e a partir dessa data foram gradualmente ganhando importância no transporte na 
capital queniana, sendo hoje em dia responsáveis por cerca de 600 mil viagens diárias (Takyi, 1990). 

                                                
 
 
2 Dados relativos ao ano de 2012 
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Neste caso, a frota é composta por minibuses com capacidade para cerca de 20 pessoas e existe 
regulamentação para este tipo de veículos, sendo que cada veículo deve estar associada a uma SACCO3. 
No entanto, uma grande percentagem dos veículos que operam na capital não possui licença, sendo que 
estes ainda efetuam transporte informal. 

 

2.2. TRANSPORTE INFORMAL NOUTROS CONTINENTES 

O transporte informal de passageiros não é comum apenas no continente africano, existindo também 
fora dele. Como exemplo disso podemos referir o caso dos “jitneys” que operam nos Estados Unidos 
da América, com incidência na cidade de Nova Iorque. Enquanto os táxis amarelos são um marco da 
cidade no que respeita ao transporte de passageiros, transportando cerca de 600 mil pessoas 
diariamente, os “jitneys” têm uma média diária de 120 mil pessoas (Goldwyn e King, 2014). Estes 
começaram a operar nos anos 80 e são, atualmente, considerados um serviço complementar aos táxis 
pois fazem a cobertura de áreas desprovidas de serviços por preços acessíveis (Cervero e Golub, 
2007), servindo particularmente regiões mais pobres. Em 1994, as entidades reguladoras dos táxis em 
Nova Iorque, designadamente a NYC Taxi e a Limousine Comission, iniciaram o processo de emissão 
de licenças para estas vans, no entanto, nos dias de hoje, grande parte delas ainda opera ilegalmente, 
em contraste com as 481 carrinhas que se encontram licenciadas4. 

No continente americano é, igualmente, possível identificar a prática do transporte informal noutros 
países, nomeadamente no México, sendo os veículos utilizados microbuses e vulgarmente 
denominados “peseros”. Estes operadores começaram a ser tolerados na década de 70 devido à sua 
capacidade de servir a elevada procura em horas de ponta, em complementaridade com o serviço 
formal de autocarros (Roschlau, 1981). Nos anos 80 e devido a problemas políticos, os operadores 
formais de autocarros caíram em desuso e os “peseros” aumentaram significativamente de modo a 
colmatar a falta de oferta que existia na altura (Wirth, 1997). Dados relativos a 2014 alegam que estes 
“microbuses” são responsáveis por cerca de 60% da totalidade de viagens diárias de operadores de 
transportes no México. 

Em Cuba também é possível encontram meios de transporte informal. No caso cubano, este começou a 
existir quando os combustíveis deixaram de ser subsidiados. Este facto causou pressão nos donos dos 
veículos motorizados, que, aliado com a falta de oferta de serviços regulamentados de transporte notada 
na altura, tornou o mercado informal uma oportunidade de negócio aliciante (Cervero, 2000). Assim 
sendo, os Amarillos, nome pelo qual são indentificados os minibuses que operam em cuba, tornaram-se 
em mais uma opção de transporte que até aos dias de hoje se mantem em atividade. 

  

                                                
 
 
3 Sociedade Regulamentada pelas Autoridades Quenianas 
4 Dados obtidos pelo New Yorker no ano de 2015 
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3 
PLANEAMENTO DO TRANSPORTE 

PÚBLICO 
 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES PÚBLICOS 

O serviço de transportes públicos em qualquer cidade pode ser uma forte alternativa ao uso do transporte 
individual, contudo, para tal, é necessário providenciar um bom serviço aos cidadãos, onde a oferta seja 
suficiente para servir a procura. De salientar, também, que, como já foi referido anteriormente, os 
transportes públicos constituem uma vantagem relativamente ao transporte individual, tanto a nível de 
ocupação do solo como também a nível energético e ambiental. 

De modo a fazer o planeamento de uma rede de transportes públicos, é necessário analisar a rede atual 
de modo a conhecer os níveis de cobertura temporal e espacial da mesma.  Para tal, devemos ter em 
conta a oferta e as carreiras e paragens já existentes, assim como a configuração da rede em função de 
todos estes parâmetros.  

 

3.1.1. OFERTA 

A caracterização da oferta de serviços de transportes públicos é baseada nas informações acerca da 
satisfação dos utilizadores relativas à cobertura temporal e espacial da rede, assim como os operadores 
que operam a zona e o tarifário por eles praticado (Costa, 2008). A qualificação da oferta permite, deste 
modo, melhorar a rede de transportes através da requalificação da mesma, adaptando a oferta à 
necessidade dos cidadãos.  

 

3.1.2. CARREIRAS E PARAGENS 

As várias carreiras constituintes de uma rede de transportes públicos fazem a ligação entre dois pontos 
da malha sendo que, ao longo destas, encontram-se paragens que permitem a entrada e saída de 
passageiros. As carreiras, ou linhas, podem classificar-se do seguinte modo: 

 Carreiras Circulares (5): se o ponto inicial e final da carreira é o mesmo ou caso se 
localizem próximos um do outro; 

 Carreiras Diametrais (2,3,6): atravessam a zona central, tendo percursos alternativos fora 
do centro; 

 Carreiras Tangenciais (4): carreiras que operam na zona mais periférica da cidade; 
 Carreiras Radiais (1): quando uma das extremidades é no centro da cidade e a outra na 

periferia.  
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As paragens existentes ao longo de uma carreira devem estar localizadas junto aos polos geradores de 
viagens, sendo estes, usualmente, nas zonas centrais das cidades, pelo que aí, deve existir uma maior 
densidade de paragens do que nas zonas periféricas. Estas devem possibilitar aos utilizadores aguardar, 
confortável e seguramente, pela chegada das viaturas, podendo identificar facilmente qual a carreira em 
questão e também devem conter informação útil ao utilizador acerca da rede de TP’s. (Costa, 2008) 
Além disso, as paragens devem garantir uma boa conexão à rede pedonal da cidade, com facilidade de 
acesso à mesma, com iluminação adequada e afastadas de locais que possam por em causa a segurança 
dos utilizadores. 

 

3.1.3. CONFIGURAÇÃO DA REDE 

A configuração da rede depende maioritariamente da localização dos polos atractores e geradores de 
viagens, não devendo conter linhas demasiado extensas, de modo a não perturbar o cumprimento de 
horários em horas de ponta. Existem dois tipos de solução para responder ao padrão de viagens com 
origem/destino no centro da cidade sendo o primeiro a ramificação da rede principal, proporcionando 
um acesso direto entre o centro e a periferia como também maior facilidade na otimização do serviço 
devido a possuir linhas independentes (Fig. 5). A segunda solução caracteriza-se pelo facto de a 
alimentação da linha principal por linhas complementares, solução esta que irá promover maior 
pontualidade, maior conectividade da rede e melhorias do serviço em cada linha (Fig. 6). (Costa, 2008) 

 

 

Fig. 5 - Linha principal com ramificações. (Costa, 2008). 

Fig. 4 – Tipos de carreiras. (Costa, 2008). 
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Fig. 6 - Linha principal alimentada por linhas complementares. (Costa, 2008). 

 

3.2. ORGANIZAÇÃO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS 

A organização dos transportes públicos foca-se em dois fatores: a coordenação do serviço e a competição 
entre os operadores de transporte público urbano. Existem, no entanto, várias opções de organização 
sendo que é necessário considerar quatro modelos (Costa, 1996) para elucidar as diferenças. 

O primeiro modelo consiste na emergência de uma operadora de transportes públicos através da fusão 
entre uma entidade pública regulamentadora com um ou mais operadores privados a operar num 
determinado local. A entidade pública resultante desta fusão irá assumir todas as responsabilidades de 
ambas as instituições, sendo que os direitos inerentes à mesma serão controlados pelo governo ou 
autoridades locais (Costa, 1996). Este modelo era, na década de 90, utilizado em Portugal, estando hoje 
o modelo em fase de transição para o segundo modelo, a seguir descrito. São caso desta transição a 
cidade do Porto e de Lisboa. Na primeira, existem três entidades que gerem os transportes públicos, 
nomeadamente a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) responsável pelos autocarros, a 
Metro do Porto responsável pelo metro e a Comboios de Portugal (CP) que tem a seu cargo a linha 
ferroviária para todo o país. No caso da capital portuguesa é possível identificar mais uma operadora, 
mantendo a Comboios de Portugal a responsibilidade relativa aos transportes ferroviários. As restantes 
três operadoras de transporte público que atuam em Lisboa são a Companhia de Carris de Ferro de 
Lisboa (CARRIS), a Transportes do Tejo (Transtejo) e a Metropolitano de Lisboa, entidades as quais 
gerem, respetivamente, o transporte efetuado por autocarro, a travessia do Rio Tejo efetuada por barco 
e o sistema ferroviário ligeiro na cidade. 

O segundo modelo de organização dos transportes público considerado foi o caso em que existe uma 
coexistência entre uma entidade reguladora e um operador. A entidade reguladora é responsável por 
definir e controlar a área de operação, definindo as tarifas adequadas e fazendo uma constante avaliação 
do operador. O operador apenas tem de garantir a manutenção, planeamento dos serviços e fazer a gestão 
dos trabalhadores de modo a poder rentabilizar ao máximo a empresa. O fator chave neste modelo é a 
falta de existência de competição entre operadores visto que, para uma zona, apenas um está autorizado 
a operar (Costa, 1996). Este modelo pode ser atualemente encontrado na cidade de Madrid onde a 
empresa Consorcio de Transportes de Madrid (CRTM) gerida pelo governo espanhol e por alguns 
municípios da comunidade de Madrid regula o Metro de Madrid (MM) e a Empresa Municipal de 
Transportes (EMT). 

No caso do terceiro modelo podem-se encontrar similaridades com o anterior sendo que a grande 
diferença consiste no facto de exisitir mais do que uma empresa a operar na mesma zona. Este fator cria 
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competição entre elas. Podemos ver este caso na cidade de Londres, onde a empresa London Regional 
Transport (LRT) gere o sistema de transportes públicos na cidade, sistema esse onde operam duas 
empresas públicas, a London Buses (LB) e a London Underground (LU) assim como várias entidades 
privadas. 

O último modelo considera que os serviços públicos são fornecidos por entidades privadas. A 
intervenção das autoridades públicas resume-se, neste caso, a garantir a segurança dos veículos e outras 
regulações que possam existir. Este modelo de organização do sistema de transportes é visível na cidade 
de Manchester, onde a empresa Transport for Greater Manchester (TGM) garante os serviços de 
autocarros, comboios e metro. 

 

3.3. A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO NOS TRANSPORTES PÚBLICOS 

Uma viagem de transportes públicos passa por três fases: antes da viagem, durante a viagem e após a 
viagem (Fig. 7). (Rüetschi e Timpf, 2005) A fase antes da viagem consiste no percurso a pé até ao local 
de embarque, trajeto este que já se encontra previamente definido pelo utilizador, sendo que, este, se 
desloca à paragem com o objetivo de viajar para determinado local. A fase durante a viagem consiste 
no controlo do percurso e, caso aplicável, possíveis transbordos. A fase pós-viagem consiste na 
locomoção a pé até ao local de destino.  

  
Assim sendo, a informação nos transportes públicos tem uma elevada importância, pois é fundamental 
para que os utilizadores possam planear as suas viagens com precisão, de modo a que as possam efetuar 
dispendendo, apenas, do tempo estritamente necessário para tal.  

De modo a garantir uma boa eficiência do serviço de transportes é necessário fornecer aos utilizadores 
informação conveniente do mesmo. Assim, os principais elementos que devem constar deste processo 
informativo são as rotas compreendidas pela rede, explicitando claramente as paragens nelas existentes 
e, se possível, o tempo estimado de espera e também a duração do percurso entre cada paragem. 

  

Fig. 7 - Ciclo de transporte. (Rüetschi e Timpf, 2005). 
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3.4. CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DO SERVIÇO 

Numa rede de transportes públicos, o número total de veículos requeridos para um correto 
funcionamento da mesma é correspondente à soma dos veículos necessários para cumprir as 
necessidades no período de ponta com os veículos de reserva e também com aqueles que se encontram 
sujeitos a operações de manutenção. (Costa, 2008) 

A capacidade estática de cada veículo traduz-se pelo produto entre o número de carruagens que 
compõem o veículo e a lotação máxima de cada carruagem. A capacidade dinâmica, também designada 
por capacidade da linha, representa o número máximo de veículos que podem passar, por unidade de 
tempo, num local fixo. (Costa, 2008) 

Existem outras variáveis também fulcrais para a caracterização dos serviços de transporte públicos, tais 
como os tempos de percurso, velocidades, consumos e produtividade.  

 

3.5. DIMENSIONAMENTO DO SERVIÇO 

O dimensionamento do serviço de transportes público tem como objetivo principal ser prático e 
satisfazer a procura por parte dos seus utilizadores. Deverá também ser tida em conta a sincronização 
de rotas, a definição das frequências e o posicionamento das paragens neste processo de modo a obter a 
máxima eficiência do serviço. Assim sendo, é necessário estabelecer o perfil da procura, identificando 
a seção de carga máxima e assegurando que o sistema possui capacidade suficiente para a suportar. O 
perfil da procura deve ser estudado para todas as horas de operação do serviço e em ambos os sentidos, 
pois a hora de ponta num sentido poderá não ser coincidente com a do sentido contrário. 

No entanto, para horas de menor procura o sistema não deve ser dimensionado tendo em conta a 
capacidade, mas sim os horários, de modo a evitar que o serviço gere elevados tempo de espera aos 
usuários fazendo assim com que o funcionamento da carreira basear-se-á principalmente no 
cumprimento dos mesmos. 

 

3.6. TORNAR OS TRANSPORTES PÚBLICOS MAIS EFICIENTES 

Apenas é possível explorar todo o potencial dos transportes públicos em condições muito específicas, 
especificamente quando estes beneficiam de medidas de prioritização, como por exemplo, o uso de 
faixas dedicadas. Deste modo, é possível garantir velocidades operacionais mais rápidas e constantes, 
poupando no combustível e consequentemente reduzindo as emissões de CO2 por passageiro. 

 

3.6.1. CORREDORES BUS 

Os corredores BUS têm como finalidade concentrar todo o tráfego das viaturas de TP, sendo que, estes 
serão de uso exclusivo para estes veículos. Este sistema é usualmente integrado em locais cujo fluxo 
viário é elevado, e faz com que a circulação da frota de TP seja feita evitando o elevado nível de 
congestionamento presente nas vias onde não existem restrições aos tipos de veículos circulantes. Assim 
sendo, e tendo em conta os locais com maior intensidade de tráfego, a introdução de corredores BUS 
deve ser proposta para as zonas mais críticas, com a finalidade de aumentar a velocidade operacional 
neles verificada. 
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Fig. 8 - Corredor BUS 

 
Para aumentar a eficiência de um corredor é necessário a correta disposição a nível espacial e, 
posteriormente, a nível temporal do mesmo. Após a implementação de um corredor BUS irá existir um 
grande impacto sobre as vias onde circulam os transportes privados, impacto este que é causado pela 
supressão de uma das vias, geralmente a que se encontra mais à direita e que será utilizada como 
corredor. Igualmente, a velocidade operacional das vias utilizadas para transportes privados irá diminuir, 
acontecendo o inverso na via dedicada ao transporte público, onde existe um aumento drástico da 
velocidade operacional dos veículos de transporte público. 

Existem, além destes, outros parâmetros de extrema importância no planeamento dos corredores BUS, 
como por exemplo a localização das paragens e o consequente ajuste das linhas operadas. No decorrer 
desta dissertação os corredores BUS serão abordados com mais detalhe no capítulo 4, que aborda as 
estratégias de intervenção na rede de transportes públicos da cidade de Luanda. 

 

3.6.2. BRT – BUS RAPID TRANSIT 

O BRT é de um sistema de que permite agrerar a rapidez, conforto, regularidade e imagem do serviço 
ferroviário ligeiro, “light rail transit” (LRT), com a flexibilidade, a proximidade e o menor custo que 
está associado aos autocarros. O BRT baseia-se no uso de autocarros conciliando as estações, os veículos 
e os corredores por onde os veículos circulam com o foco na eficiência deste sistema. Aliado a isso, o 
sistema BRT tem um custo de implementação menor e maior flexibilidade, face ao sistema LRT, sendo 
que, segundo um estudo realizado na cidade de Ottawa em 1976 permitiu calcular que o custo de 
implementação do sistema BRT era cerca de metade face ao sistema ferroviário ligeiro e que os seus 
custos operacionais eram menores em cerca de 20% (Hidalgo e Gutiérrez, 2013). É possível enumerar 
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alguns dos componentes que geralmente fazer parte de um sistema BRT, sendo estes os seguintes: 
(Hidalgo e Gutiérrez, 2013): 

 Os veículos BRT devem operar totalmente numa linha exclusiva aos mesmos, linhas estas 
que por vezes são segregadas das restantes vias existentes. Deste modo é possível evitar o 
congestionamento conseguindo-se assim, um nível de serviço aproximado ao LRT. As vias 
que fazem parte do sistema BRT são reguladas por sinalização prioritária face as restantes 
vias de circulação.  

 Existe um sistema de pré-pagamento da tarifa. Assim sendo, torna-se possível acelerar o 
processo de embarque e desembarque dos veículos sendo que este sistema também permite 
a transferência de rotas sem incidência de custos. 

 O sistema faz uso de tecnologias que permitem a localização em tempo real do veículo, 
podendo assim gerar as prioritazações na sinalização e além disso, faculta ao utilizador 
dados exatos acerca dos horários concedendo-lhe assim mais comodidade e, ao mesmo 
tempo, torna o serviço mais atrativo. 

 As viaturas usadas são de alta qualidade, cujo piso é nivelado com a estação, de modo a 
possibilitar maior comodidade e rapidez nos acessos.  

 

 

Fig. 9 - Veículo BRT 

 

O primeiro sistema de BRT foi implementado em 1982 em Curitiba, no Brasil. Este conceito foi depois 
aplicado em outros locais, nomeadamente em Quito (1995), Bogotá (2000), Los Angeles (2000), Mexico 
City (2003), Jakarta (2004), Beijing (2005), Istanbul (2008) e Guangzhou (2010)(Hidalgo e Gutiérrez, 
2013). Hoje em dia, o sistema BRT transporta, diariamente, cerca de 34 milhões de passageiros por dia, 
num total de 205 cidades e com uma extensão total de 5.631 km5. A Tabela 1 representa os principais 
indicadores do sistema BRT por região. 

                                                
 
 
5 Dados retirados do Global BRT Data, www.brtdata.org 
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Tabela 1 - Indicadores BRT por Região, www.brtdata.org 

Região Passageiros por Dia Número de Cidades Extensão [km] 

África 422.000 (1.23%) 4 (1.95%) 104 (1.83%) 

América do Norte 1.025.179 (2.99%) 29 (14.14%) 943 (16.74%) 

América Latina 20.973.354 (61.36%) 67 (32.68%) 1.912 (33.95%) 

Ásia 9.293.372 (27.19%) 42 (20.48%) 1.579 (28.03%) 

Europa 2.026.847 (5.93%) 59 (28.78%) 998 (17.72%) 

Oceania 432.200 (1.27%) 4 (1.95%) 96 (1.69%) 

 

3.6.3. BHLS – BUS WITH HIGH LEVEL OF SERVICE  

O BHLS é o conceito europeu que começou a ser desenvolvido na década de 90, sendo que consiste 
num sistema de transporte muito similar ao BRT, com princípios semelhantes, mas com uma forma de 
operação menos intensiva. Enquanto o BRT privilegia a capacidade de transporte, o BHLS foca-se mais 
na qualidade, regularidade, frequência e integração com o ambiente urbano (Araújo, 2010). Este sistema 
também possui mecanismos para permitir a prioritização dos veículos em cruzamentos, sendo que, o 
BHLS possuí a particularidade de que os autocarros possam circular nos corredores exclusivos bem 
como os não exclusivos. 

Os projetos europeus de BHLS já desenvolvidos garantem cerca de 30.000 a 50.000 viagens diárias para 
volumes de 2.000 a 2.800 passageiros por hora por sentido sendo que na Tabela 2 estão explicitados 
dados relativos a alguns sistemas de BHLS em funcionamento em três cidades europeias. 

 

Tabela 2 - Dados Sistema BHLS na Europa, (Heddebaut et al., 2010) 

Cidade Extensão Total das 
Linhas (Exclusivas) 

[km] 

Tipo de Via Do Serviço Total de 
Passageiros 

por Dia 

Ganhos de 
Passageiros após a 

Implementação 
(%) 

Amsterdão 41 (33) Vias dedicadas a 
autocarros / Corredores 

BUS 

40.000 +47% 

Madrid 16.1 (16.1)  Vias dedicadas a 
autocarros com 

segregação 

33.000 +70-100% 

Paris 20 (19) Vias dedicadas a 
autocarros 

65.800 +134% 
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Existem mais cidades que adotaram o sistema BHLS mas tendo como tipologia a utilização de 
corredores BUS que já se encontravam previamente estabelecidos, tomando como exemplo as cidades 
de Dublin, Gotemburgo, Hamburgo, Helsínquia, Nantes, Prato e Estocolmo.  

 

 

Fig. 12 - Corredor BUS em Estocolmo, (Heddebaut et al., 2010) 

Fig. 10 - BHLS em Amsterdão, 

(Heddebaut et al., 2010) 

Fig. 11 - BHLS em Madrid, 

(Heddebaut et al., 2010) 



Enquadramento actual e otimização de transporte público em Luanda 

 
 
 

20   
 

  



Enquadramento atual e otimização de transporte público em Luanda 

 
 
 

  21 
 

 

 

 

 

4 
ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO 

ATUAL EM ANGOLA 
 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

O caso de estudo desenvolvido nesta dissertação focar-se-à em Angola, mais concretamente na capital 
do país, a cidade de Luanda. Devido ao colossal número de habitantes que trabalha ou habita na cidade, 
gera-se uma elevada saturação das vias de tráfego na parte nuclear da mesma. Esta saturação é mais 
notória em dias úteis e provocada, quase na totalidade, pelo uso do transporte individual, que é o meio 
de transporte utilizado por grande parte da população. Para melhorar o sistema viário, uma das 
estratégias mais eficazes e viáveis será a intervenção ao nível da rede de transportes públicos, ação esta 
que será abordada no capítulo 4 desta dissertação. Deste modo será possível alcançar uma notória 
melhoria da rede de transportes públicos, sendo necessário também recorrer a um reforço da frota dos 
operadores.  

Posto isto, pretende-se priveligiar a circulação do transporte público face, não só ao transporte 
individual, mas também face ao transporte informal que representa, atualmente, cerca de 80% do número 
total de viagens diárias efetuadas na capital angolana.  Assim, e com a implementação das medidas 
sugeridas neste caso de estudo, que são apresentadas neste capítulo, pretende-se reduzir o 
congestionamento e a taxa de motorização em Luanda e, consequentemente, melhorar a qualidade 
ambiental no local. 

 

4.2. ENQUADRAMENTO DA ÁREA 

Primeiramente, e para ser possível uma correta intervenção na área de estudo, é necessário ter 
conhecimento dos limites territoriais que serão tidos em conta no decorrer deste caso de estudo. Estes 
encontram-se representados na Fig. 13 onde se expõe todo o território angolano focando, também, a área 
de intervenção selecionada.  
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Fig. 13 - Enquadramento territorial da área de estudo. (TRENMO, 2017). 

 

Além da noção territorial, também é essencial a percepção dos fatores físicos e humanos presentes na 
área de estudo tais como: a população existente, os operadores de transporte público que operam a zona 
e o modo como o fazem, as infraestrututras de transporte, entre outros. 

 

4.3. CARACTERIZAÇÃO 

A caracterização da situação atual presente na área de estudo focar-se-à em parâmetros cujo 
conhecimento é fundamental para o melhoramento da rede de transportes públicos coletivos que serão 
descritos de seguida. 

 

4.3.1. POPULAÇÃO 

A nível populacional, e de acordo com o Censo Geral da População e Habitação de Angola realizado 
em 2014 o número de habitantes na província de Luanda era de 6,9 milhões de habitantes, número este 
que representa cerca de 37% da totalidade da população de Angola. A distribuição de habitantes por 
municípios da província de Luanda, assim como a sua percentagem representativa face à população total 
da província de Luanda e a densidade populacional de cada município encontram-se representadas na 
Tabela 3, abaixo representada. 
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Tabela 3 – Dados relativos à população por município. 

Munícipio População (hab) Peso (%) Densidade (hab/km2) 

Luanda 2.194.747 31 5.916 

Viana 1.605.291 23 1.147 

Belas 1.075.109 15 16.046 

Cacuaco 1.070.147 15 1.897 

Cazenga 892.401 13 27.042 

Icolo e Bengo 81.144 2 21 

Quissama 25.546 1 2 

Total 6.944.385 100 380 

 

Analisando a distribuição geográfica da população regista-se o valor mais elevado de habitantes no 
núcleo populacional mais importante e consolidado, sendo este o município de Luanda, e registam-se 
também valores significativos de densidade populacional nas zonas periféricas deste mesmo município.  

A distribuição populacional, que se concentra no centro de Luanda, tem vindo a expandir-se 
gradualmente para as áreas circundantes, embora ainda se verifique uma grande desigualdade 
habitacional, algo que se comprova pelo facto de 97% dos habitantes da província de Luanda estarem 
centralizados numa área que representa aproximadamente 13% da totalidade da área da província. A 
zona central de Luanda é uma zona de características mistas, englobando zonas residenciais assim como 
zonas de serviços, enquanto que as zonas mais periféricas têm um foco principalmente residencial, sendo 
assim, os principais pontos geradores de viagens. 

 

4.3.2. ORGANIZAÇÃO GERAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO 

O sistema de transporte coletivo que serve o município de Luanda é composto por diversos modos de 
transporte. Este dispõe de um serviço ferroviário pesado, operado pela CFL (Caminho de Ferro de 
Luanda), serviço fluvial, operado pela TMA Express e serviço rodoviário, cuja atividade se reparte por 
cinco operadores privados. 

 

4.3.3. TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

O serviço de autocarros na zona provincial de Luanda encontra-se perante um crescimento exponencial 
no número de passageiros transportados, expondo deste modo as evidentes lacunas que se encontram na 
rede. Os cinco operadores privado, sendo eles a AngoAustral, a MACON, a SGO, a TCUL e a TURA, 
possuem um modo de operação zonal, tornando assim as rotas demasiado extensas e sobrelotadas. Os 
problemas existentes relativamente à rede de autocarros são facilmente identificáveis podendo destacar-
se o elevado congestionamento e a falta de faixas dedicadas a autocarros. 

Como já referido, os táxis coletivos autorizados (Candongueiros) têm um papel extremamente 
importante na rede de transportes públicos de Luanda devido à expressiva quantidade de pessoas que 
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transportam. O volume de viagens dos táxis coletivos, segundo dados do MIC6, é de cerca de 1.6 milhões 
de viagens individuais diárias, valor representa 80% do volume total de utilização da rede de transportes 
públicos em Luanda. A média de viagens diárias por viatura é de 12 sendo que cada viagem considera 
uma ocupação média de 7 utentes por cada táxi. 

Relativamente à intensidade do fluxo de tráfego no interior da cidade, deparamo-nos com um fenómeno 
de rutura operacional, sendo essencial introduzir alterações ao sistema viário atualmente existente, 
focando principalmente estratégias que possam aliviar a rede de transportes de Luanda. Os fluxos futuros 
esperados para os eixos estruturantes da rede de transportes públicos poderão varia entre 24% e 37% 
num prazo de dez anos segundo uma análise levada a cabo pelo Plano Diretor de Transportes e Logística 
da Província de Luanda, o que irá agravar os graves problemas já existentes no sistema viário na cidade 
de Luanda. 

A rede rodoviária em Angola é deficitária e as suas lacunas são facilmente evindenciáveis podendo, 
desde logo, ser referido a falta de pavimento adequado. De acordo com o relatório efetuado pelo MIC, 
a densidade do pavimento apurada é de 0.14 quilómetros de estrada por 1000 pessoas, valor este que, 
comparativamente com o cenário europeu, é 100 vezes inferior à densidade média aí considerada. É 
necessário também incrementar a ligação entre os vários modos de transporte já existentes na rede, de 
modo a promover a intermodalidade e o consequente aumento do uso dos modos de transporte menos 
utilizados, sendo assim possível descongestionar o engarrafamento modo rodoviário.  

 

4.3.3.1. Eixos Estruturantes da Rede Viária 

Abordando o transporte rodoviário e suas acessibilidades existentes será importante, desde logo, 
focalizar nos eixos estruturantes, fundamentais para a análise da mobilidade. Os eixos estruturantes 
caracterizam-se por serem os principais conectores entre as diversas atividades urbanas que se 
desenvolvem numa cidade. Geralmente, estas vias devem apresentar boa fluidez de circulação 
garantindo a segurança e comodidade dos seus utilizadores. 

No caso da cidade de Luanda e, devido à heterogeneidade do trânsito, as vias estruturantes não garantem 
a fluidez de circulação em horas de ponta, existindo pontos localizados com grande intensidade de 
congestionamento nessas alturas. No entanto, sabendo que os eixos estruturantes se localizam perto de 
áreas urbanas importantes e, analisando os padrões de tráfego da cidade e as zonas mais congestionadas, 
é possível identificar os eixos estruturantes da rede viária. A partir dessa análise, foram identificados os 
eixos estruturantes da rede viária a considerar, sendo estes os seguintes: 

 Estrada de Cacuaco; 

 EN 100; 

 EN 110; 

 Av. Pedro de Castro Van-Dúnem Loy 

 Estrada Camama-Viana 

 Estrada de Catete 

                                                
 
 
6 Plano Director Geral Metropolitano de Luanda, Mobility In Chain, Luanda, 2014 
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 Estrada da Samba 

 Av. 21 de Janeiro 

 Estrada Zango/Calumbo 

 Via Expresso 

 

4.3.3.2. Municípios onde atuam os Operadores de Autocarros na Província de Luanda 

A tabela seguinte explicita a distribuição de operadores por município da cidade de Luanda:  

 

 

4.3.4. TRANSPORTE FERROVIÁRIO 

O Caminho de Ferro de Luanda é dotado de uma linha cuja extensão é de 424km de comprimento e liga 
Luanda a Malanje, capital da província de mesmo nome. O transporte ferroviário na província de Luanda 
tem como eixos estruturantes a Alameda Deolinda Rodrigues (Estrada de Catete) tendo uma deflexão 
para um paralelismo com a R. do Tunga Ngo e com a Rua N’Dunduma defletindo novamente no começo 
da Estrada do Cacuaco e acompanhando a Rua Comandante Kima Kienda (Estrada da Petrangol) até à 
Estação Central de Luanda.  

 

Tabela 4 – Cobertura dos operadores por município 
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Fig. 14 - Linha de Caminhos de Ferro de Luanda 

 
O transporte ferroviário em Luanda não detém uma fatia representativa no número total de passageiros 
movimentados devido à escassa abrangência da linha ferroviária e ao diminuto número de veículos que 
a operam. A linha ferroviária de Luanda tem 12 paragens situadas na província de Luanda, linha esta 
que começa no município de Luanda, nomeadamente na Estação Central de Luanda e sendo a Estação 
do Entroncamento a última no interior da província de Luanda. De referir também que 4 paragens se 
encontram dentro do município de Luanda e a extensão entre elas é de 8 quilómetros. A partir de uma 
análise dos horários7 relativos às frequências é possível identificar 12 comboios a operar na linha, sendo 
que dois deles apenas operam a partir da Estação dos Musseques. O tempo de frequência médio em dias 
úteis na linha é de 1h10min, sendo a melhor frequência de 30min enquanto a pior é de 2h. Em dias não 
úteis apenas operam 5 comboios na linha, com uma frequência média de 2h16min, sendo a melhor de 
31min enquanto a pior é de 3h35min. As ligações para fora da província de Luanda apenas são 
asseguradas por 5 comboios, 2 deles que operam desde a Estação Central até ao Dondo, um da Estação 
dos Musseques até Luinha e os restantes dois que operam desde a Estação de Viana até ao fim da linha, 
sendo esta estação final a Estação de Malanje. A uma escala nacional é possível identificar troços que 
necessitam de qualificação, nomeadamente o troço do Bungo, Malanje e Musseques, sendo que o último 
já é parte integrante da província de Luanda. 

 

 

                                                
 
 
7 Horários obtidos a partir da Fahrplancenter, www.fahrplancenter.com 



Enquadramento atual e otimização de transporte público em Luanda 

 
 
 

  27 
 

4.3.5. TRANSPORTE AÉREO 

Com a recente expansão da cidade e consequente aumento do fluxo migratório em Luanda existiu um 
grande incremento no volume anual de passageiros registados no Aeroporto Internacional de Luanda - 
4 de Fevereiro sendo que em 2013 foi registado, de acordo com dados publicados pelo MIC, um volume 
anual de tráfego de 2,17 milhões de passageiro, o que representou um aumento de 65% relativamente 
ao ano anterior. Recorrendo a dados de 2013 vemos que a percentagem de tráfego anual internacional 
do Aeroporto de Luanda é relativamente o dobro comparativamente com a percentagem de tráfego anual 
doméstico, valores estes que tendem para se distanciar ainda mais devido ao crescimento económico de 
Angola. 

 

 

Fig. 15 - Aeroportos da Cidade de Luanda 

 

A transportadora nacional, TAAG (Transportes Aéreos de Angola) é a principal transportadora a atuar 
a nível nacional, garantindo também ligações diretas para diversos países do continente africano assim 
como para principais centros europeus. 

Os principais aeroportos de Angola encontram-se localizados em Benguela, Cabinda, Huambo e 
Lubango, sendo que em Luena existe outro aeroporto que é considerado secundário. A nível regional 
existem mais 11, estando eles localizados no Dundo, Kuito, Malanje, M’Banza Congo, Menongue, 
Namibe, Ondjiva, Saurimo, Soyo, Sumbe e Uige.  
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4.3.6. TRANSPORTE MARÍTIMO 

O transporte marítimo na cidade de Luanda está a ser alvo de um grande crescimento a nível de tráfego, 
fenómeno este que está a fazer com que o porto esteja perto de atingir a sua capacidade operacional, 
estando assim a criar uma enorme pressão em termos de tráfego rodoviário na rede interna da cidade 
pelo facto de os pontos de acesso ao porto se situarem a Norte e muito próximos da zona central de 
Luanda, zona esta que é das mais críticas a nível de tráfego rodoviário. 

O Terminal de Kaposoka é um terminal marítimo com foco no transporte de passageiros localizado na 
zona do Morro Bento, fazendo a ligação até ao terminal do Porto de Luanda assim como faz a travessia 
do Rio Mussulo. A ligação entre o terminal de Kaposoka e o Terminal do Porto de Luanda é garantida 
por ferryboats, com capacidade para 420 passageiros cada, e a viagem entre os dois terminais tem uma 
duração de 40min, sendo o principal operador a TMA Express. A travessia do Rio Mussulo é efetuada 
com uma frequência de 30min e apenas é feita a partir do terminal de Kaposoka. 

 

4.4. VIAGENS NÃO MOTORIZADAS 

Apesar da falta de precisão no estudo das viagens não motorizadas na cidade de Luanda, dados obtidos 
pelo MIC relativos ao ano de 2014 referem que cerca de 60% da quantidade total de viagens efetuadas 
diariamente são não motorizadas, sendo no caso de Luanda a quase totalidade das mesmas realizadas a 
pé. Deste modo, qualquer intervenção na rede viária da cidade terá de ter em conta a importância destas 
deslocações, procurando assim integrar o uso do transporte público com as movimentações pedestres, 
privilegiando a segurança dos peões. 
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5 
ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO 

 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

Com este capítulo pretende-se explicitar o funcionamento da rede atual de TP’s na cidade de Luanda. O 
conteúdo deste capítulo foi realizado em colaboração com a empresa TRENMO, S.A, sendo que a 
empresa forneceu apoio na recolha e análise dos dados relativos ao sistema de transporte público da 
província de Luanda, com a finalidade de planear um sistema de transportes mais eficaz e eficiente. 

O caso de estudo baseia-se em planos já desenvolvidos para a província de Luanda, nomeadamente no 
Plano de Ação Imediata para a Implementação de Rede Rodoviária de Oferta de Transporte Urbano para 
a Província de Luanda (PPTU de Luanda), no Plano Diretor Geral de Luanda (PDGML) e também nas 
Ações Estratégicas para o Sistema de Transportes na Província de Luanda, sendo este último elaborado 
pelo INTR/MINTRANS.  

O constante incremento de veículos em circulação na cidade de Luanda gera problemas a nível de 
congestionamento, de emissões de gases nocivos e partículas para a atmosfera e também de poluição 
sonora. Deste modo, e para tentar solucionar do modo mais eficaz o problema de sobrelotação da rede 
viária, é necessário gerar alternativas aos utilizadores de modo a que estes começem a utilizar os 
transportes públicos em detrimento do transporte individual e informal. Para isto ser possível é essencial 
tornar o transporte público mais fiável, tendo-se optado neste caso prático pela introdução de corredores 
para uso exclusivo de veículos de transporte público coletivo (Corredores BUS).  

Para ser possível criar uma rede de TP’s mais eficaz será necessário também o incremento da frota atual, 
visto esta não ter capacidade suficiente para servir a procura na cidade de Luanda. 

Neste capítulo será abordada uma estratégia de impacto na operacionalidade dos serviços de TP’s na 
cidade de Luanda, sendo esta a implementação de corredores BUS. O contéudo relativo a este ponto foi 
trabalhado recorrendo a dados fornecidos pelas operadoras de TP’s, recolhidos no local. Estes dados 
foram organizados numa base de dados em Excel e georreferenciados usando o Arcgis, de modo a 
habitilar uma análise capaz, coerente e fidedigna da informação recolhida. 

 

5.2. REDE ATUAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS DE LUANDA 

Para criar estratégias de intervenção que tenham uma influência significativa na rede de TP’s é 
necessário ter um conhecimento profundo das rotas efetuadas pelas operadoras. Assim sendo, e a partir 
dos dados fornecidos pelas operadoras de TP’s na província de Luanda relativos às linhas e suas 
paragens, foi possível fazer a integração das mesmas em sistema de informação geográfica e deste modo, 
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foi elaborado um mapa por empresa contendo as linhas operadas por cada uma e as paragens de cada 
linha. Logo, foi realizada uma análise global da rede viária atendendo ao território de influência de todos 
os operadores de TP que se encontram a operar atualmente. Os dados relativos às operadoras de TP’s, 
nomeadamente a Augoaustral, MACON, SGO, TCUL e TURA encontram-se representados nos 
subcapítulos 1, 2, 3, 4 e 5, respetivamente. Estes dados representam as linhas respetivas a cada operadora 
e a extensão máxima de cada linha, sendo que esta extensão é o máximo entre a distância do percurso 
de ida e do percurso de volta. Nos dados apresentados são também indicados os códigos de identificação 
de cada linha assim como o número de paragens nelas existentes. 
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5.2.1. ANGOAUSTRAL 

A AngoAustral efetua, atualmente, rotas provinciais e interprovinciais em Angola, sendo que, para o 
caso de estudo apenas irá ser considerado o serviço provincial. Segundo dados apurados aquando da 
deslocação a Angola, o número médio diário de viaturas que opera as linhas é de 80 autocarros no 
serviço provincial, com cerca de 20 viaturas de reserva. Para o serviço em causa, as linhas que são 
operadas atualmente encontram-se representadas graficamente na Fig. 16, assim como as paragens 
relativas a cada linha, representadas por pontos. Na Tabela 5 encontram-se explicitados dados relativos 
às linhas desta operadora, mais concretamente a origem e o destino de cada linha, o número de paragens 
e a extensão máxima de cada linha. Como é possível visualizar, existem 9 linhas na província de Luanda 
que são operadas pela AngoAustral, com uma extensão total máxima de 145km. É possível identificar 
a partir da representação das linhas em SIG as vias estruturantes operadas pela AngoAustral, sendo elas 
as seguintes:  

 Estrada de Cacuaco; 

 Estrada Nacional 110. 

 

 

Fig. 16 - Linhas e Paragens AUGOAUSTRAL 

 

Tabela 5 – Linhas AngoAustral 
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Linha Origem Destino Nr.º de 
Paragens 

Extensão 
Máxima 

[m] 

B11 Cipal Largo da 
Mutamba 

7 5234 

B12 Aeroporto 4 
de 

Fevereiro 

Cipal 13 7691 

B41 Cemitério 
do 14 

Largo Saydi 
Mingas 

19 17552 

B43 São Pedro 
da Barra 

Mercado 
São Paulo 

7 9141 

B45 Bairro de 
Uige 

Largo 
Kinaxixi 

11 14889 

B46 Politécnico 
do 

Sambizanga 

Politécnico 
do Cacuaco 

13 18459 

C01 Cacuaco Largo 4 de 
Fevereiro 

13 15552 

C02 Cacuaco Rotunda da 
Boa Vista 

9 11405 

C15 Cacuaco Funda 12 25167 

C18 Largo 
Poupa Lá 

Cacuaco 9 19831 
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5.2.2. MACON 

A operadora MACON também efetua atualmente rotas provinciais e interprovinciais. Relativamente a 
esta operadora, o número de viaturas que operam diariamente o serviço provincial é de 80 autocarros. 
Na Fig. 17 encontram-se representadas graficamente as linhas e respetivas paragens e na Tabela 6 os 
dados relativos às linhas desta operadora. Deste modo podemos verificar que são operadas um total de 
8 linhas com uma extensão máxima total de 138 km. Os eixos estruturantes onde a MACON opera 
atualmente são os seguintes: 

 Estrada de Catete 

 Estrada da Samba 

 Av. Pedro de Castro Van-Dúnem Loy 

 Estrada Camama-Viana 

 Av. 21 de Janeiro 

 

 

 
Fig. 17 - Linhas e Paragens MACON 
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Tabela 6 - Linhas MACON 

Linha Origem Destino Nr.º de 
Paragens 

Extensão 
Máxima [m] 

B17 Rocha Pinto Mercado São 
Paulo 

16 12573 

B18 Gamek Largo da 
Mutamba 

16 12628 

B26 Projeto 
Nova Vida 

Largo das 
Escolas 

21 17999 

C04 Mercado de 
Viana 

Largo das 
Escolas 

26 24808 

C07 Benfica Largo dos 
Correios 

12 10010 

C09 Benfica Cemitério 
Santa Ana 

18 18156 

C11 Avenida 11 
de 

Novembro 

Golf II 20 21173 

C13 Casa Kebo Clínica 
Multiperfil 

22 20665 
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5.2.3. SGO 

A operadora SGO opera um total de 7 linhas com uma extensão máxima total de 159 km. Tal como a 
AngoAustral também efetua transportes interprovinciais, para além dos provinciais aqui explicitados. 
Os eixos estruturantes operados por esta empresa são os seguintes: 

 Estrada de Catete 

 Estrada da Samba 

 Av. 21 de Janeiro 

 Estrada Zango/Calumbo 

 

 
Fig. 18 - Linhas e Paragens SGO 
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Tabela 7 - Linhas SGO 

Linha Origem Destino Nr.º de 
Paragens 

Extensão 
Máxima [m] 

A09 Clínica 
Multiperfil 

Largo das 
Escolas 

14 12122 

A12 Clínica 
Multiperfil 

Zamba II 12 10010 

B14 Aterro 
Sanitário 

dos 
Mulenvos 

Largo das 
Escolas 

19 17986 

C20 Capalanca Largo das 
Escolas 

23 22401 

S01 BCA Mercado do 
KM 30 

20 32169 

S02 Zango I Largo das 
Escolas 

34 37193 

S03 Vila 
Chinesa 

Largo das 
Escolas 

26 27449 
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5.2.4. TCUL 

A TCUL é uma operadora pública de transportes públicos que começou a operar em Luanda em 1988 e 
que, atualmente, é gerida pelo Governo Provincial de Luanda. Presentemente, opera 35 linhas na cidade 
de Luanda, sendo assim a operadora com maior número de linhas na província e, similarmente às 
restantes operadoras já comentadas, também efetua transportes interprovinciais. Embora a operadora 
disponha atualmente de 300 autocarros, apenas 100 se encontram em condições para efetuar os serviços 
prestados pela empresa de transportes de passageiros. Como seria expectável, pelo facto de ser a 
operadora que cobra maior área de atuação, é também a que opera em mais eixos estruturantes da rede 
viária da cidade de Angola, sendo estes os seguintes: 

 Estrada de Catete 

 Estrada da Samba 

 Av. Pedro de Castro Van-Dúnem Loy 

 Av. 21 de Janeiro 

 Estrada Zango/Calumbo 

 Via Expresso 

 Estrada de Cacuaco 

 EN 100 

 EN 110 

 Estrada Camama-Viana 
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Fig. 19 - Linhas e Paragens TCUL 

 

Tabela 8 - Linhas TCUL 

Linha Origem Destino Nr.º de 
Paragens 

Extensão 
Máxima [m] 

A02 Largo da 
Mutamba 

Aeroporto 4 
Fevereiro 

6 4394 

A05 Mercado 
São Paulo 

Largo 
Baleizão 

8 3686 

A08A Largo das 
Escolas 

Textangol 14 8626 

A13A Ilha de 
Luanda 

Bairro da 
Coreia 

14 10574 

A13B Benfica Ramiros 17 13651 

B03 Largo da 
Mutamba 

Triângulo dos 
Caputos 

10 4319 

B11A Cuca Vila Estoril 13 16106 
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B13B Benfica Ramiros 11 19348 

B16 Largo da 
Mutamba 

Grafanil 19 16031 

B17 Gamek Mercado São 
Paulo 

18 12348 

B18 Gamek Porto de 
Luanda 

17 13415 

B20A Gamek Zamba II 12 9257 

B23A Sanatório Nova Vida 16 12065 

B23 Sanatório Belas 
Shopping 

18 17374 

B26A Avó Kumbi Nosso Super 
Gamek 

12 12901 

B26 Avó Kumbi Mercado de 
Viana 

15 19926 

B31A Mercado de 
São Paulo 

Rotunda da 
Boa Vista 

13 6924 

B31D Largo da 
Mutamba 

Tourada 9 5382 

B31 Edifício 
Aeroporto 

Mercado de 
São Paulo 

12 5850 

C01 Cacuaco Porto de 
Luanda 

17 15661 

C04A Largo das 
Escolas 

Edifício Zango 30 32900 

C04 Mercado de 
Viana 

Largo das 
Escolas 

27 24808 

C05A Cuca Estalagem 13 14581 

C07A Largo do 
Lumeji 

Benfica 21 24451 

C07 Largo do 
Lumeji 

Benfica 17 21812 

C09 Sanatório Benfica 21 20679 

C14 Largo das 
Escolas 

Cacuaco 26 18900 

C15 Cacuco Funda 16 25415 
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C16A Casa da 
Juventude 

ZEE 9 12642 

C17A  Casa da 
Juventude 

Mercado 
Panguila 

22 39769 

C17 Largo das 
Escolas 

Capalanca 24 25024 

C18 Cacuaco Administração 
Panguila 

11 14401 

E06A Calumbo Casa da 
Juventude 

22 30992 

E06B ZEE Calumbo 21 35407 

E16 Benfica Capalanca 18 40475 
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5.2.5. TURA 

A operadora TURA opera atualmente 16 linhas com uma extensão máxima total de 169 km. Os dados 
relativos a esta operadora encontram-se representados na Fig. 20 e na Tabela 9, sendo que os eixos 
estruturantes que são atravessados pelas linhas operadas por esta empresa são os seguintes: 

 Estrada de Catete 

 Estrada da Samba 

 Av. Pedro de Castro Van-Dúnem Loy 

 Av. 21 de Janeiro 

 
Fig. 20 - Linhas e Paragens TURA 
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Tabela 9 - Linhas TURA 

Linha Origem Destino Nr.º de 
Paragens 

Extensão 
Máxima [m] 

B28 Estação dos 
Musseques 

Mercado São 
Paulo 

9 5466 

B29 Kaxicane Mercado São 
Paulo 

10 6602 

B31A Mercado 
São Paulo 

Gamek 17 12348 

B31C Mercado 
São Paulo 

Zamba II 14 6348 

B31D Mercado 
São Paulo 

Corimba 21 13493 

B31 Mercado 
São Paulo 

Aeroporto 4 de 
Fevereiro 

12 7302 

B32A Filda Rotunda da 
Boa Vista 

15 11532 

B33B Filda Largo 
Baleizao 

17 10624 

B33 Triângulo 
dos 

Caputos 

Largo da 
Mutamba 

9 4487 

B35 Tanque de 
Água 

Largo das 
Escolas 

15 9093 

B36 Filda Triângulo dos 
Caputos 

15 11396 

B38A Largo do 
Lumeji 

Clínica 
Multiperfil 

13 11993 

B38 Estação dos 
Musseques 

Largo Saydi 
Mingas 

11 6675 

C12A Cuca Capalanca 20 18682 

C12B Tanque de 
Água 

Estoril 12 13480 

C12 Hospital 
Militar 

Capalanca 21 19376 

  



Enquadramento atual e otimização de transporte público em Luanda 

 
 
 

  43 
 

5.2. CORREDORES BUS 

5.2.1. VANTAGENS 

A implementação das faixas dedicadas aos transportes públicos coletivos é, no caso de uma cidade como 
Luanda, bastante eficaz e ao mesmo tempo, mais económica do que algumas alternativas eficientes de 
transportes coletivos, como por exemplo a criação de uma rede ferroviária ligeira. Deste modo, a 
implementação de corredores BUS torna-se na solução ideal para cidades com altos níveis de 
concentração de tráfego. 

Os principais objetivos que se pretendem atingir com esta alteração no sistema viário são: 

 O incremento da oferta de transporte público como resultado da maior frequência de 
passagem dos mesmos e a melhoria das conexões intermodais; 

 O aumento da velocidade operacional dos veículos que operam as rotas pelo facto de estes 
sofrerem um impacto mínimo causado pelo congestionamento presente na cidade em horas 
de ponta; 

 Melhorar a atratividade e eficiência do serviço aumentando, consequentemente, o seu 
número de utilizadores. 

 
Embora as principais vantagens sejam mais notórias ao nível da eficiência e eficácia, existem também 
melhorias significativas ao nível da segurança e comodidade dos utilizadores no acesso ao serviço. Para 
isso será também tida em conta a criação de novas paragens dedicadas o que irá facilitar o acesso dos 
pedestres providenciando travessias seguras, locais de espera com iluminação suficiente e acessos 
funcionais para pessoas com mobilidade reduzida. 

 

5.2.2. METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO  

Para o desenvolvimento dos corredores BUS devem ser selecionados os troços da rede viária com maior 
solicitação e posteriormente deve ser efetuada uma análise troço a troço de modo a poderem ser 
identificados os problemas que possam existir e quais são as soluções mais eficazes para os solucionar. 
Deste modo, e para identificar todos os aspetos relevantes, foi efetuada uma deslocação ao local onde 
se identificaram as zonas de maior tráfego e os estreitamentos da faixa mais críticos para ser possível 
analisar os maiores constrangimentos que daí possam advir.  

Os pontos tidos em conta para a implementação dos corredores foram, principalmente, locais onde os 
autocarros sofrem os maiores atrasos a nível temporal e onde a velocidade operacional é 
maioritariamente crítica. Os ganhos desta implementação não serão apenas para os utilizadores, pois as 
operadoras também irão conseguir rentabilizar mais a sua frota e o seu pessoal. Assim sendo, é 
necessário encontrar o ponto de equilíbrio onde o ganho seja máximo para ambas as partes, sendo elas 
o utilizador e os operadores. 

No trabalho de campo foram também contempladas conversas com as operadoras de autocarros na 
cidade de Luanda com a finalidade de obter informações relativas às carreiras em vigência, tendo-se 
obtido as rotas efetuadas e as paragens de cada percurso. Do mesmo modo, inquiriram-se as operadoras 
acerca dos principais problemas que afetariam o bom funcionamento do sistema de TP’s na cidade de 
Luanda, sendo que os principais fatores apontados foram, não surpreendentemente, o congestionamento 
e o estado das vias, fatores estes que são facilmente correlacionavéis. No entanto, a degradação de muitas 
vias por onde circulam os autocarros tem um forte impacto nas condições dos mesmos, sendo que a vida 
útil estimada para um veículo que opere nas vias em piores condições pode ser 3 anos, um valor que 
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comparativamente à realidade europeia é cerca de 6 vezes inferior. O facto de existirem muitos veículos 
danificados e em reparação remete-nos para outro problema de grande relevância existente no sistema 
de transportes públicos coletivos que se trata neste caso de estudo, sendo ele a escassez de frota. As 
operadoras apenas conseguem colocar em circulação diariamente uma média de 200 viaturas, que 
perante a realidade existente na cidade de Luanda não é suficiente, tornando-se assim impossível 
corresponder à procura existente. 

Foram também obtidas todas as informações relevantes tais como: alterações previamente propostas 
relativamente à estrutura viária da cidade de Luanda e também relativas ao sistema de transporte público 
existente; dados relativos a horas e locais de maior intensidade de tráfego; zonas que requerem 
intervenções urgentes devido às más condições da via; locais de paragem de ‘candongueiros’, de venda 
ambulante ou qualquer outra atividade ou local que possa criar pontos de congestionamento que 
influenciem o desenho e a proposta dos corredores. Analisando todos estes parâmetros podemos referir 
a importância de garantir uma linha principal alimentada por linhas complementares, que abranga os 
pontos critícos dos fatores referidos, sendo que os corredores BUS apenas serão introduzidos na linha 
principal. 

Para que o serviço possa ser fiável é necessário transmitir confiança aos utentes, quer a nível de 
cumprimento de horários de passagem como também se devem garantir os horários de chegada ao 
destino final.  

Devido a existir uma grande quota de viagens garantida pelos “candongueiros”, vai ser estudado, numa 
fase inicial, o uso misto dos corredores BUS entre os veículos de transporte público coletivos com os 
veículos de transporte informal. Foi tomada esta opção pois a frota útil das operadoras não é suficiente 
para corresponder à procura, sendo necessário que os ‘candongueiros’ continuem a efetuar grande parte 
das viagens.  

Com a caraterização dos principais eixos estruturantes dos operadores de transporte público que se 
encontra descrita no ponto 3.3.3.1 desta dissertação, a seleção das zonas onde teria interesse estudar a 
implementação dos corredores BUS foi efetuada de modo a abranger os eixos estruturantes de cada 
operadora que são, também, as zonas em que existe maior congestionamento.  

Estando localizados em zonas de elevado tráfego rodoviário, foram estabelecidas as seguintes condições 
para a implementação dos mesmos: 

 Devido ao elevado fluxo de viaturas na rede viária, para ser possível implementar os 
corredores devem ser garantidas no minímo 3 vias em cada sentido de circulação, sendo 
que a via mais à direita será utilizada como corredor BUS; 

 A necessidade da implementação de um corredor BUS é definida pela relação existente 
entre a capacidade para a qual a estrada foi projetada e o volume de tráfego existente na 
estrada após a sua construção (Zhu et al., 2012). Para as zonas selecionadas é facilmente 
identificável que, nas horas críticas, o volume de tráfego é largamente superior à 
capacidade da estrada, sendo este um fator que leva à necessidade da implementação de 
corredores BUS; 
 

5.2.3. IMPACTOS DA INTERVENÇÃO 

As soluções propostas terão como principal objetivo o incremento da capacidade operacional da rede de 
TP em Luanda. Atualmente, e devido aos altos níves de tráfego presentes na cidade, a velocidade 
comercial média dos autocarros ronda os 7 km/h e as frequências de passagem dos mesmos variam entre 
40 e 60 minutos. Embora sejam estes os valores de referência, é de recordar que são passíveis de 
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variações drásticas devido à heterogeneidade do tráfego que se verifica. Com a introdução dos 
corredores pretendem-se atingir velocidades comerciais de 16 km/h e frequências que variam entre 5 
minuto (em hora de ponta) e 15 min (fora da hora de ponta), valores estes que comparativamente com 
os valores correntes são significativamente melhores. 

Aquando da intervenção irão ser sentidos impactos em diversos fatores nas áreas intervidas e suas áreas 
adjacentes. Um dos mais notórios será a nível do tráfego, isto porque, com a instalação do corredor BUS 
na faixa mais à direita irá existir a supressão dessa via que previamente era de uso aberto, diminuindo, 
consequentemente, o número de vias que serão utilizadas por todo o tipo de veículos. Irão existir também 
impactos a nível de estacionamento, pois zonas dedicadas a esse fim serão removidas para dar lugar ao 
corredor BUS. Do mesmo modo, o acesso da via mais à direita irá impossibilitar o acesso de viaturas a 
cargas e descargas, sendo que estas terão de começar a ser efetuadas em locais que posteriormente serão 
definidos para esse fim. 

No entando, e considerando um balanço entre os benefícios estratégicos da correta implementação de 
corredores dedicados ao transporte público coletivo de passageiros e os impactos que dessa intervenção 
podem advir é possível que, transportando mais pessoas num espaço temporal mais curto seja possível 
majorar os benéficos para todos os utilizadores que utilizam a rede viária para se deslocar. 

 

5.2.4. PARAGENS 

As paragens projetadas para os corredores BUS devem cumprir certos requisitos de modo a que a 
qualidade do serviço seja satisfeita. Destes requisitos podemos destacar os seguintes: 

 Deve ser providenciada proteção climatérica em todas as paragens presentes ao longo dos 
corredores; 

 As rotas dos autocarros, suas frequências e duração estimada do percurso entre paragens 
necessita de ser apresentada num painel informativo de fácil leitura e percepção para os 
utilizadores; 

 O acesso por parte dos utilizadores ao veículo deve ser cómodo e seguro. 
 

A localização das paragens não foi alvo de estudo nesta dissertação, no entando e para o bom 
funcionamento dos corredores é necessário que estas sejam intercaladas de distâncias não superiores a 
800 metros nos traçados de linha que são propostos nesta dissertação. 
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5.2.5. VIAS PROPOSTAS PARA INTEGRAR CORREDORES BUS 

A partir dos dados obtidos relativos às linhas das várias operadoras de TP na cidade de Luanda foi 
necessário criar mecanismos de intervenção devido à falta de informação acerca das frequências 
praticadas em cada linha e também devido à imprecisão relativa ao número de viaturas que circulam em 
cada linha. A determinação da localização dos corredores BUS foi efetuada de modo a que estes 
tivessem uma influência significativa na melhoria das condições operacionais da rede de transportes 
públicos na cidade e, para tal, foi necessário avaliar o número de linhas de TP que atualmente circulam 
em cada troço da rede viária. Para tal, foram sobrepostas as redes dos 5 operadores no sistema de 
informação geográfica, obtendo-se o mapa representado pela Fig. 21.  

 

 

Fig. 21 - Linhas de TP de Luanda 

 

Analisando individualmente os mapas de cada operadora é possível visualizar que existem múltiplas 
sobreposições de linhas em alguns troços da rede viária. Deste modo, e contemplando todas as 
sobreposições de linhas existentes, foi criada uma camada onde se encontram enumerada a quantidade 
de linhas existente em cada troço da rede viária, informação essa que se encontra representada 
graficamente na Fig. 22. 
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Fig. 22 - N.º de Linhas por Via 

 

A partir desta análise das linhas de autocarros correntemente em operação na província em questão, é 
facilmente identificável quais são as vias com o maior fluxo de carreiras de autocarros, sendo nestas que 
será estudada a implementação dos corredores BUS. Vias onde apenas circulem de uma a três linhas de 
autocarro não serão consideradas para o estudo de corredores devido à pouca influência que teriam sobre 
os níveis de tráfego. Para vias onde existam de quatro a sete circulações, irão apenas ser consideradas 
para análise vias que possuam ligações com outras vias, desde que o número de circulações das segundas 
seja igual ao superior ao das primeiras. Por sua vez, considerando os casos que possuem de oito a doze 
e de treze a vinte e uma circulações, irão ser consideradas todas as vias devido à elevada procura que 
lhes é exigida pelo sistema de transportes públicos. No entanto, linhas com bastante solicitação e com 
extensão reduzida, não irão ser consideradas pois a implementação de corredores aí iria um 
estrangulamento no tráfego devido à redução de uma via, via que será dedicada ao corredor BUS. 

Assim, e a partir da análise gráfica da Fig. 22 foram selecionados 6 corredores. Os corredores 
selecionados foram os seguintes: 

 Corredor do Golf 

 Corredor de Catete 

 Corredor Av. 21 De Janeiro 

 Corredor da Samba 
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 Corredor de Cacuaco 

Os corredores selecionados foram traçados no programa de SIG, representação que consta na Fig. 23 
desta dissertação. Esta informação é útil pois torna possível uma melhor análise dos dados relativos a 
cada corredor, facilitando o estudo da relevância dos mesmos para a rede viária.  

 

 

Fig. 23 - Corredores BUS 

 

Para analisar a viabilidade dos corredores em termos operacionais, dividiram-se os corredores em troços, 
sendo que o critério adotado para esta divisão foi a variação do número de linhas em alguns nós. A partir 
dos troços obtidos, criou-se uma tabela em excel que apresenta a extensão total de linhas que circula em 
cada corredor, dados estes que são obtidos através do ficheiro em SIG. Assim sendo, procedeu-se ao 
estudo de cada corredor selecionado individualmente, dados estes que se encontram representados nos 
subcapítulos seguintes, bem como a relevância da introdução de cada corredor na rede viária de Luanda. 
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5.4.1. Corredor Do Golf 

O corredor do Golf, representado com detalhe na Fig. 24 abrange a Estrada do Benfica, a Avenida Pedro 
de Castro Van-Dúnem Loy e a Estrada de Catete.  

 

Fig. 24 - Corredor do Golf 

 
Como foi referido na introdução deste subcapítulo e devido à existência de várias linhas de autocarros 
neste corredor, procedeu-se à sua divisão por troços para facilitar a análise. Estes troços, nos quais o 
corredor foi dividido, encontram-se detalhados na Fig. 25, sendo que, o troço 1,2 e 3 têm uma extensão 
total, em metros, de 11.940, 16.157 e 14.231, respetivamente. Assim sendo, o corredor do Golf tem uma 
extensão total de 42.328 metros e possui ligações com outros 4 corredores, nomeadamente o Periférico, 
o da Samba, o da Av. 21 de Janeiro e também com o corredor de Catete. Como pode ser visualizado na 
Fig. 22 e a partir dos dados obtidos pelo ficheiro de SIG, é possível afirmar que no troço 1 deste corredor 
circulam diariamente um total de 9 linhas, número este representativo de todas as operadoras que 
percorrem atualmente a via onde se situa este corredor. 
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Fig. 25 - Corredor do Golf (Troços) 

 

Nas tabelas seguintes encontram-se detalhadas as informações relativas a este corredor por operadora. 

A operadora AngoAustral não possuí qualquer linha a passar por este corredor. Deste modo a introdução 
deste corredor não terá influência direta a nível operacional nesta operadora. 

Existem quatro linhas da MACON que efetuam serviços pela via do Golf atualmente como se pode 
constatar pelos dados presentes na Tabela 10. A extensão total percorrida por viaturas desta operadora 
no troço 1 é de 21.174 metros, no troço 2 de 47.268 metros enquanto no troço 3 a extensão é de 48.840 
metros. Assim sendo, a distância percorrida pela operadora MACON diariamente nesta via é de 117.282 
metros. 

Tabela 10 - Extensão das Linhas (Corredor do Golf) – MACON Linha Extensão Total das Linhas no Troço 1 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 2 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 3 (Ida e Volta) [m] B26 - 4 200 - C09 3 246 15 133 16 735 C11 3 246 1 062 - C13 1 462 10 679 - 
 



Enquadramento atual e otimização de transporte público em Luanda 

 
 
 

  51 
 

Tal como a AngoAustral, a operadora de transportes públicos SGO também não pratica nenhuma rota 
nas vias onde se sugere a implementação do corredor. 

Na Tabela 11 constam os dados relativos à operadora pública TCUL. A partir da análise da mesma é 
possível constatar que 10 das suas carreiras passam por troços deste corredor, sendo que 6 passam no 
troço 1 e 2 e as restantes 4 passam pelo troço 3. Deste modo é possível afirmar que a extensão total 
percorrida por esta operadora por troço é de 49.206 metros, 52.906 metros e 49.938 metros para o troço 
1,2 e 3, respetivamente. 

Tabela 11 - Extensão das Linhas (Corredor do Golf) – TCUL Linha Extensão Total das Linhas no Troço 1 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 2 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 3 (Ida e Volta) [m] B11A 12 992 3 604 - B13B - - 1 726 B23A 9 897 15 061 - B23 9 897 7 367 - B26A 3 200 1 062 - B26 3 200 10 679 - C07A - - 15 961 C07 - - 15 859 C09 10 020 15 133 16 146 E16 - - 246 
 

Relativamente à operadora TURA no corredor do Golf, dados que são apresentados na Tabela 12, 
podemos afirmar que apenas 3 linhas desta mesma operadora passam no corredor em questão. É possível 
também constatar que cada uma das três linhas apenas utiliza um troço do corredor, sendo que a extensão 
total percorrida no troço 1 é de 14.990 metros e no troço 3 de 12.992 metros, sendo que esta operadora 
não se serve do troço 2 para efetuar os seus serviços. 

Tabela 12 - Extensão das Linhas (Corredor do Golf) – TURA Linha Extensão Total das Linhas no Troço 1 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 2 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 3 (Ida e Volta) [m] C12A 7 495 - - C12B 7 495 - - C12 - - 12 992 
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A Tabela 13 é uma tabela resumo das 5 operadoras e a extensão total de linhas percorrida por cada uma 
delas. Como se pode comprovar, a TCUL é a operadora predominante em termos de extensão de linhas 
neste corredor, sendo que a operadora MACON tem um valor muito significativo para o troço 2.  A 
extensão total de linhas percorridas por todas as operadoras para o total dos três troços é de 235.794 
metros. 

Tabela 13 - Extensão Total de Linhas por Troço para cada Operadora (Corredor Do Golf) 

Operadora Extensão Total 
de Linhas no 
Troço 1 [km] 

Extensão Total 
de Linhas no 
Troço 2 [km] 

Extensão Total 
de Linhas no 
Troço 3 [km] 

AngoAustral - - - 
MACON 7 955 31 074 16 735 

SGO - - - 
TCUL 49 206 52 906 49 937 
TURA 14 989 - 12 992 

TOTAL 72 150 83 980 79 664 
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5.4.2. Corredor De Catete 

O corredor de Catete encontra-se representado graficamente na Fig. 26 e a intervenção propõe que seja 
utilizada toda a estrada de Catete desde o centro do município de Luanda até a fronteira com a província 
do Bengo. 

 

 

Fig. 26 - Corredor de Catete 

 

O Corredor de Catete tem uma extensão total de 42.328 metros e conflui com o Corredor do Golf. 
Igualmente ao que foi efetuado previamente, dividiu-se este corredor em três troços para facilitar a sua 
análise, sendo que a extensão do troço 1 é de 10.849 metros, do troço 2 de 18.250 metros e do troço 3 
de 19.708 metros. Como é possível identificar a partir dos dados apresentados na Fig. 22 presente na 
página 47 desta dissertação, este corredor é, à partida, o corredor com mais afluência de linhas de 
autocarros, sendo que no troço 2 é onde existe maior abundância de linhas, atingindo o valor de 14 linhas 
a circular nesse mesmo troço. 
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Fig. 27 - Corredor de Catete (Troços) 

 

Seguidamente foi efetuada a análise por operadora no que concerne à extensão de linhas por troços de 
corredor. A operadora AngoAustral que não possuí nenhuma linha a circular na estrada de Catete. 

Relativamente à MACON, apenas podemos referenciar uma linha neste corredor, linha esta que opera 
ao longo do corredor todo com uma extensão total de 36.545 metros como é possível verificar através 
da Tabela 14. Analisando os dados relativos a cada troço e a rota da linha C04 da operadora em questão 
é possível afirmar que esta linha percorre a totalidade do troço 1 e do troço 2, enquanto que, 
relativamente ao troço 3, percorre somente 7.446 metros dos 19.708 metros que correspondem à 
totalidade do mesmo. 

Tabela 14 - Extensão das Linhas (Corredor de Catete) – MACON Linha Extensão Total da Linha no Troço 1 (Ida e Volta) [m] Extensão Total da Linha no Troço 2 (Ida e Volta) [m] Extensão Total da Linha no Troço 3 (Ida e Volta) [m] C04 10 849 18 250 7 446 
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Relativamente à operadora SGO entende-se que existem seis linhas em operação ao longo da estrada de 
Catete, dados estes obtidos através da análise da Tabela 15. É possível também ver que as quatro linhas 
que operam no troço 1 deste corredor percorrem a totalidade do mesmo e três dessas mesmas linhas 
também operam a totalidade do troço 2. Por análise dos dados relativos a esta operadora podemos 
determinar que no troço 1 a extensão total percorrida é de 43.396 metros, no troço 2 de 77.143 metros e 
no troço 3 de 47.240 metros. 

Tabela 15 - Extensão das Linhas (Corredor de Catete) – SGO Linha Extensão Total das Linhas no Troço 1 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 2 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 3 (Ida e Volta) [m] B14 10 849 9 680 - C20 10 849 18 250 12 640 S01 - 15 413 19 708 S02 10 849 18 250 7 446 S03 10 849 18 250 7 446 
 
A operadora TCUL possuí 9 linhas a operar neste corredor sendo que duas delas percorrem a totalidade 
do troço 2 do corredor em análise. A extensão total de linhas percorridas por troço é de 54.212 metros, 
78.752 metros e 69.844 metros, dados relativos ao troço 1, 2 e 3, respetivamente. Os dados relativos a 
esta operadora encontram-se representados na Tabela 16. 
 

Tabela 16 - Extensão das Linhas (Corredor de Catete) – TCUL Linha Extensão Total das Linhas no Troço 1 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 2 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 3 (Ida e Volta) [m] B11A 4 209 1 214 - B16 10 849 9 680 - C04A 10 849 18 250 7 446 C04 10 849 18 250 7 446 C05A 4 256 13 108 - C16A - - 17 067 C17A 13 200 18 250 12 768 C17 - - 16 032 E16 - - 9 085 
 
Na Tabela 17 encontram-se expostos os dados relativos à operadora TURA, onde é possível ver que 
cinco linhas de um total de dezasseis percorrem parte deste corredor. A extensão total percorrida no 
troço 1 é de 22.188 metros, no troço 2 de 38.928 metros e no troço 3 de 14.990 metros. 
 

Tabela 17 - Extensão das Linhas (Corredor de Catete) – TURA Linha Extensão Total das Linhas no Troço 1 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 2 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 3 (Ida e Volta) [m] B29 3 288 - - B36 4 018 1 214 - 
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C12A 10 849 18 250 7 495 C12B 2 040 18 250 7 495 C12 1 993 1 214 - 
A extensão total de linhas de cada operadora em cada troço do corredor de Catete encontra-se detalhada 
na Tabela 18. O total percorrido pelas 4 operadoras que operam neste corredor é de 491.113 metros  
 

Tabela 18 - Extensão Total de Linhas por Troço para cada Operadora (Corredor De Catete) 

Operadora Extensão Total 
de Linhas no 
Troço 1 [m] 

Extensão Total 
de Linhas no 
Troço 2 [m] 

Extensão Total 
de Linhas no 
Troço 3 [m] 

AngoAustral - - - 
MACON 10 849 18 250 7 446 
SGO 43 396 79 842 52 420 
TCUL 54 211 78 751 69 844 
TURA 22 187 38 928 14 989 
TOTAL 130 643 215 771 144 699 
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5.4.3. Corredor Av. 21 De Janeiro 

Na Fig. 28 encontra-se representado o corredor da Avenida 21 de Janeiro, que se situa na avenida de 
mesmo nome. A sua extensão prefaz um total de 17.296 metros e converge no ponto mais a sul com o 
Corredor do Golf.  

 

 

Fig. 28 - Corredor Av. 21 de Janeiro 

 
Igualmente aos corredores já abordados neste capítulo, para mais fácil análise do corredor em questão 
foi feita a sua divisão em troços. Novamente, quebrou-se em 3 troços, o troço 1, 2 e 3 com uma extensão 
de 4.207 metros, 11.730 metros e 1.359 metros, respetivamente. Na Fig. 29 encontram-se representados 
graficamente os troços atrás referidos. 
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Fig. 29 - Corredor Av. 21 De Janeiro (Troços) 

Começando por fazer a análise do corredor da Avenida 21 de Janeiro, é possível identificar desde logo 
que a operadora AngoAustral, tem uma linha a circular por esta via, no entanto, a extensão percorrida 
pela mesma, que se pode identificar a partir da Tabela 19, é irrisória. A partir da tabela pode-se 
identificar a linha em questão através do número B12, e conclui-se que esta percorre 167 metros no 
troço 2 e 1048 metros no troço 3. 

Tabela 19 - Extensão das Linhas (Corredor Av. 21 de Janeiro) – AngoAustral Linha Extensão Total das Linhas no Troço 1 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 2 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 3 (Ida e Volta) [m] B12 - 167 1048 
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Relativamente à operadora MACON, é possível identificar quatro linhas que atuam neste corredor. De 
entre as quatro linhas já referidas é legítimo destacar três delas, a B17, B18 e B26 pois percorrem quase 
a totalidade do troço 2 do corredor da Av. 21 de Janeiro. Do mesmo modo, é de destacar as linhas B18, 
B26 e C13 sendo que estas também percorrem quase a totalidade do troço 1 deste mesmo corredor. 

Tabela 20 - Extensão das Linhas (Corredor Av. 21 de Janeiro) – MACON Linha Extensão Total das Linhas no Troço 1 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 2 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 3 (Ida e Volta) [m] B17 - 11655 941 B18 3376 11655 1522 B26 3790 11655 941 C13 3790 612 - 
 

A operadora SGO tem, tal como a operadora AngoAustral, apenas uma linha a operar neste corredor, 
sendo esta identificada pelo número A09. No entanto, podemos ver que esta linha opera quase a 
totalidade do troço 2 do corredor e uma porção mínima do troço 3 do mesmo. Os dados relativos à SGO 
encontram-se evidenciados na tabela que se segue. 

Tabela 21 - Extensão das Linhas (Corredor Av. 21 de Janeiro) – SGO Linha Extensão Total das Linhas no Troço 1 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 2 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 3 (Ida e Volta) [m] A09 - 11655 941 
 
A operadora TCUL, como normal, é a que apresenta maior número de linhas que passam pela via que 
irá contemplar o corredor BUS. Desta vez, e como é demonstrado pelos dados presentes na Tabela 22, 
são oito o número de linhas que irão ser afetadas pela implementação de um corredor na Avenida 21 de 
Janeiro. Estas 8 linhas reflectem uma extensão total, por troço, de 3.790 metros no troço 1, 35.981 metros 
no troço 2 e de 9.090 metros no troço 3. Embora seja a operadora com mais linhas nesta via, não é a 
mais afetada pela introdução da faixa dedicada aos autocarros, sendo que em termos de extensão total 
de linhas na via em questão é superada pela operadora MACON. 

Tabela 22 - Extensão das Linhas (Corredor Av. 21 de Janeiro) – TCUL Linha Extensão Total das Linhas no Troço 1 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 2 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 3 (Ida e Volta) [m] A02 - 167 1628 B17 - 11655 941 B18 - 11655 1522 B20A - 11655 1522 B26 3790 612 - B31A - 167 1048 B31D - 70 907 C07 - 11655 1522 
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Por último, para o corredor em questão, irá ser feita uma breve análise à operadora TURA. Esta, possuí 
duas linhas em operação que passam pela Avenida 21 de Janeiro, sendo que uma delas percorre quase a 
totalidade do troço 2, como poder ser comprovado a partir da análise dos dados presentes na Tabela 23. 

Tabela 23 - Extensão das Linhas (Corredor Av. 21 de Janeiro) – TURA Linha Extensão Total das Linhas no Troço 1 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 2 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 3 (Ida e Volta) [m] B31A - 70 907 B31C - 11655 941 
 

O quadro sínterese das cinco operadoras para o Corredor da Avenida 21 de Janeiro encontra-se 
representado pela Tabela 24. Podemos ver que, para a via onde vai ser introduzido este corredor, a 
operadora que terá maiores ganhos será a TCUL, devido à sua predominância em termos de distâncias 
percorridas. No entanto, também existirão ganhos muito notórios para todas as operadoras excetuando 
a AngoAustral, que devido à sua pouca presença na zona não irá experimentar muito os efeitos da 
implementação de um corredor BUS nesta via. 

Tabela 24 - Extensão Total de Linhas por Troço para cada Operadora (Corredor Av. 21 de Janeiro) 

Operadora Extensão Total 
de Linhas no 
Troço 1 [m] 

Extensão Total 
de Linhas no 
Troço 2 [m] 

Extensão Total 
de Linhas no 
Troço 3 [m] 

AngoAustral - 167 1 048 
MACON 10 956 35 577 3 404 
SGO - 11655 941 
TCUL 54 211 78 751 69 844 
TURA 22 187 38 928 14 989 
TOTAL 130 643 215 771 144 699 
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5.4.4. Corredor Da Samba 

O corredor da Samba, representado com detalhe na Fig. 30 abrange a Estrada da Samba na sua totalidade. 
Este corredor, será o único dos propostos que irá circular no centro do município de Luanda, zona esta 
que possui níveis enfáticos de congestionamento. 

 

Fig. 30 - Corredor da Samba 

Para este corredor, de igual modo ao que foi efetuado anteriormente, dividiu-se o mesmo por troços, 
considerando os três nós onde existem a variação do número de linhas que percorrem os corredores. 
Neste caso, o corredor foi dividido em dois troços, troços estes que se encontram representados 
graficamente na Fig. 31. Os troços em questão têm comprimento de 10.072 metros e 15.423 metros, 
medidas estas relativas ao troço 1 e ao troço 2, respetivamente. 
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Fig. 31 - Corredor da Samba (Troços) 

Para a operadora AngoAustral os dados encontram-se representados na Tabela 25. Como é facilmente 
identificável, apenas serão percorridos 686 metros por esta operadora no troço 1 do corredor em questão. 

Tabela 25 - Extensão das Linhas (Corredor da Samba) – AngoAustral Linha Extensão Total da Linha no Troço 1 (Ida e Volta) [m] Extensão Total da Linha no Troço 2 (Ida e Volta) [m] B41 686 - 
 

A operadora MACON apenas opera uma linha que atravessa o corredor da Samba, linha esta 
identificável através do número C07. No entanto, as distâncias percorridas por esta linha em corredor 
ainda são significativas, nomeadamente, são percorridos cerca de 15 km ao longo da estrada da Samba. 

Tabela 26 - Extensão das Linhas (Corredor da Samba) – MACON Linha Extensão Total da Linha no Troço 1 (Ida e Volta) [m] Extensão Total da Linha no Troço 2 (Ida e Volta) [m] C07 3853 11587 
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A operadora SGO, tal como a MACON, apenas opera uma linha neste corredor. Como é possível 
verificar atráves do ficheiro SIG, podemos ver que a linha C07 da MACON e a A12 da SGO operam 
exatamente a mesma rota ao longo do corredor, sendo que a variação existente entre as duas acontece 
nas zonas adjacentes ao mesmo. Como tal, é possível verificar através dos dados expostos nas tabelas 
relativas a cada uma das operadoras que as distâncias percorridas por ambas nos troços deste corredor 
são rigorosamente iguais, o que vai de acordo com o acima referido. 

Tabela 27 - Extensão das Linhas (Corredor da Samba) – SGO Linha Extensão Total da Linha no Troço 1 (Ida e Volta) [m] Extensão Total da Linha no Troço 2 (Ida e Volta) [m] A12 3853 11587 
 

Relativamente à TCUL, podemos verificar que somente cinco linhas atravessam a estrada da Samba. É 
também possível verificar que a totalidade delas percorre o troço 1, troço este que efetua as conexões 
no centro do município de Luanda.  Assim, e através dos dados presentes na Tabela 28 podemos afirmar 
que esta operadora percorre cerca de 15 km no troço e cerca de 13 km no troço 2. 

Tabela 28 - Extensão das Linhas (Corredor da Samba) – TCUL Linha Extensão Total das Linhas no Troço 1 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 2 (Ida e Volta) [m] A08A 1357 - A13B 3407 - B18 2625 - C07A 8017 12351 C07 186 108 
 

Caracterizando a operadora TURA, através dos dados presentes na Tabela 29, podemos afirmar que 
existem quatro linhas da mesma que irão percorrer o corredor da Samba, com uma extensão total para o 
troço 1 de cerca de 13 km e para o troço 2 de cerca de 21 km. Embora o número de linhas não seja muito 
expressivo, é possível comprovar que a distância que estas operam é bastante significativa considerando 
o comprimento total do corredor.  

Tabela 29 - Extensão das Linhas (Corredor da Samba) – TURA Linha Extensão Total das Linhas no Troço 1 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 2 (Ida e Volta) [m] B31 4303 8848 B33 884 - B38A 686 - B38 8017 11587 
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Analisando globalmente os efeitos da implementação deste corredor nas cinco operadoras em análise é 
possível ver que a operadora AngoAustral não terá ganhos notórios devido à introdução deste corredor 
na rede viária. Relativamente às restantes quatro operadoras, e devido às elevadas distâncias percorridas 
nesta via, aquando da introdução do corredor serão obtidos ganhos muito significativos em termos 
operacionais. 

Tabela 30 - Extensão Total de Linhas por Troço para cada Operadora (Corredor Da Samba) 

Operadora Extensão Total 
de Linhas no 
Troço 1 [m] 

Extensão Total 
de Linhas no 
Troço 2 [m] 

Extensão Total 
de Linhas no 
Troço 3 [m] 

AngoAustral 686 - - 
MACON 10 849 18 250 7 446 
SGO 43 396 79 842 52 420 
TCUL 54 211 78 751 69 844 
TURA 22 187 38 928 14 989 
TOTAL 130 643 215 771 144 699 
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5.4.5. Corredor De Cacuaco 

Por último será descrito o corredor situado na estrada de Cacuaco. Este corredor tem uma extensão total 
de 30.837 metros e faz a ligação entre o centro do município de Luanda e a Via Expresso. Na Fig. 32 
encontra-se representado graficamente o corredor referido. 

 

Fig. 32 - Corredor de Cacuaco 
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Este corredor foi dividido em dois troços de modo a tornar mais fácil a análise das extensões de linhas 
em corredor. Os troços referidos encontram-se representados graficamente na Fig. 33. 

 

Fig. 33 - Corredor do Cacuaco (Troços) 

 
A operadora AngoAustral é a principal afetada pela implementação de um corredor na estrada de 
Cacuaco. Das dez linhas totais operadas pela empresa, oito delas tem rotas por esta estrada prefazendo 
uma extensão total de 112.589 metros, dos quais 53.003 metros são efetuados no troço 1 e os restantes 
59.586 metros pelo troço 2. 

Tabela 31 - Extensão das Linhas (Corredor de Cacuaco) – AngoAustral Linha Extensão Total das Linhas no Troço 1 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 2 (Ida e Volta) [m] B41 2948 9546 B43 - 4293 B45 1248 9463 B46 14809 9149 C01 13139 17795 C02 13139 9340 C15 3860 - 
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C18 3860 - 
A operadora TCUL opera também nas vias situadas na estrada de Cacuaco.  Das 35 rotas efetuadas pela 
operadora apenas 7 serão influenciadas pela implementação deste corredor. Os dados referidos a esta 
operadora encontram-se representados na Tabela 32. 

Tabela 32 - Extensão das Linhas (Corredor de Cacuaco) – TCUL Linha Extensão Total das Linhas no Troço 1 (Ida e Volta) [m] Extensão Total das Linhas no Troço 2 (Ida e Volta) [m] A08A - 6774 A13B - 8072 B18 - 194 C01 13139 17795 C14 13858 9546 C15 4397 - C18 4397 - 
 
Na estrada de Cacuaco apenas operam duas empresas, sendo elas a AngoAustral e a TCUL. Deste modo, 
a implementação do corredor nesta estrada não terá influência direta em três das cinco operadoras que 
atuam na província de Luanda. A Tabela 33 representa a extensão total de linhas que cada operadora 
possuí na estrada onde se sugere a implementação deste corredor. 

Tabela 33 - Extensão das Linhas (Corredor de Cacuaco) – TURA 

Operadora Extensão Total 
de Linhas no 
Troço 1 [m] 

Extensão Total 
de Linhas no 
Troço 2 [m] 

Extensão Total 
de Linhas no 
Troço 3 [m] 

AngoAustral - - - 
MACON 10 849 18 250 7 446 
SGO 43 396 79 842 52 420 
TCUL 54 211 78 751 69 844 
TURA 22 187 38 928 14 989 
TOTAL 130 643 215 771 144 699 
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5.3. GANHOS OPERACIONAIS DOS CORREDORES 

De modo estimar os ganhos dos corredores cuja implementação na província de Luanda é sugerida, 
calculou-se o tempo de percurso de ida e volta para a situação atual e para uma fase na qual os cinco 
corredores já se encontram implementados. Foram consideradas velocidades médias para percurso sem 
corredor de 7 km/h e para com corredor de 17 km/h. Para as 66 linhas que operam na província de 
Luanda apenas 11 não são afetadas pelo funcionamento dos corredores, sendo elas as seguintes: 

 AngoAustral – B11; 

 SGO – S04; 

 TCUL – A05, A13A, B03, E06A, E06B; 

 TURA – B28, B31C. B32A, B33, B35. 

Para demonstrar os ganhos obtidos com a proposta sugerida, criaram-se três tabelas sendo que a Tabela 
34 representa o ganho médio até 20%, a Tabela 35 de 21% a 40% e a Tabela 36 representa ganhos 
operacionais a partir de 41%. 

Através da análise dos dados utilizados para criar a Tabela 34, onde estão representados os ganhos até 
20%, pode-se constatar que quase a totalidade das linhas onde os ganhos foram menores apenas circulam 
em um corredor, por vezes até em extensões muito reduzidas. Após a implementação dos corredores é 
possível analisar algumas destas linhas de modo a que seja incrementada a distância que estas percorrem 
em corredor. 

Tabela 34 - Ganhos Operacionais de 0% a 20% Linha Tempo Atual [hh:mm:ss] Tempo Proposto [hh:mm:ss] Ganho Ganho Médio  Ida Volta Ida Volta Ida Volta   A02 0:37:40 0:31:29 0:31:45 0:28:21 15,7% 10,0% 13% B12 1:05:55 0:57:37 1:01:29 0:55:56 6,7% 2,9% 5% B13B 2:45:50 2:45:45 2:41:13 2:41:40 2,8% 2,5% 3% B26 4:59:50 5:11:22 3:57:49 4:08:06 20,7% 20,3% 20% B29 0:52:07 0:56:35 0:52:07 0:40:01 0,0% 29,3% 15% B31 1:46:52 1:45:07 1:42:11 1:38:45 4,4% 6,1% 5% B31D 2:40:40 2:40:20 2:07:25 2:07:16 20,7% 20,6% 21% B33B 1:31:04 1:24:38 1:29:30 1:21:44 1,7% 3,4% 3% B36 1:37:41 1:10:10 1:37:41 0:43:47 0,0% 37,6% 19% B38 0:50:25 1:47:38 0:50:25 1:44:10 0,0% 3,2% 2% B43 1:03:08 1:18:21 0:57:32 1:02:19 8,9% 20,5% 15% C11 2:33:47 3:01:29 2:28:24 2:45:09 3,5% 9,0% 6% C15 7:11:26 7:10:49 6:49:11 6:51:25 5,2% 4,5% 5% C17A 5:27:47 5:40:53 4:50:04 4:57:45 11,5% 12,6% 12% C18 4:03:06 4:02:00 3:40:51 3:42:37 9,2% 8,0% 9% E16 5:46:56 5:30:02 5:20:42 5:09:12 7,6% 6,3% 7% 
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A Tabela 35 refere-se a ganhos operacionais de média magnitude. As melhorias operacionais de ganho 
médio podem, no entanto, extender-se a diminuições de tempos de percurso de até a 1 hora e 40 minutos. 
Na maioria dos casos, estas linhas utilizam por norma um ou dois corredores, sendo que em um deles 
percorrem grandes extensões e no restante a distância percorrida pode considerar-se média ou baixa, ou 
podendo também percorrer distâncias médias em ambos. 

Tabela 35 - Ganhos Operacionais de 21% a 40% Linha Tempo Atual [hh:mm:ss] Tempo Proposto [hh:mm:ss] Ganho Ganho Médio  Ida Volta Ida Volta Ida Volta   A08A 1:13:31 1:13:56 0:50:16 0:56:11 31,6% 24,0% 28% A09 1:43:54 1:37:38 1:12:02 1:06:05 30,7% 32,3% 31% A13B 1:57:01 1:56:32 1:27:59 1:27:42 24,8% 24,8% 25% B14 2:20:57 2:34:10 1:35:41 1:35:55 32,1% 37,8% 35% B17 3:23:40 3:19:49 2:19:16 2:16:57 31,6% 31,5% 32% B18 3:17:58 3:43:14 1:56:12 2:20:53 41,3% 36,9% 39% B31A 2:45:11 2:31:17 2:10:20 1:57:42 21,1% 22,2% 22% B41 2:30:27 2:22:59 1:56:31 1:50:28 22,6% 22,7% 23% B45 1:49:00 2:07:37 1:29:00 1:33:36 18,3% 26,7% 22% B46 2:38:13 2:16:46 1:32:14 1:21:58 41,7% 40,1% 40% C04A 4:09:25 4:42:00 2:44:37 3:02:32 34,0% 35,3% 35% C05A 2:04:59 1:29:55 1:10:31 0:56:51 43,6% 36,8% 40% C07A 3:06:27 3:29:35 1:59:12 2:08:57 36,1% 38,5% 37% C13 2:57:08 2:42:44 2:13:32 2:02:55 24,6% 24,5% 25% C14 2:37:14 2:42:00 1:37:13 1:44:00 38,2% 35,8% 37% S01 3:51:55 4:35:44 2:23:18 2:41:09 38,2% 41,6% 40% S02 5:18:48 4:46:31 3:39:20 3:21:43 31,2% 29,6% 30% 
 

Por fim, a tabela que remete aos maiores ganhos operacionais representa linhas que utilizam grandes 
extensões de dos corredores que percorrem, sendo que o maior número de corredores percorridos por 
uma linha de ganho máximo é de três. Neste caso foram obtidos melhorias do tempo de percurso de 
quase 2 horas e 40 minutos, valor bastante significativo tendo em conta os tempos atualmente 
percorridos. 

Tabela 36 - Ganhos Operacionais a partir de 41% Linha Tempo Atual [hh:mm:ss] Tempo Proposto [hh:mm:ss] Ganho Ganho Médio  Ida Volta Ida Volta Ida Volta   A12 1:25:03 1:25:48 0:48:24 0:44:36 43,1% 48,0% 46% B11A 2:18:03 1:57:13 1:15:51 1:08:23 45,1% 41,7% 43% B16 2:17:25 1:47:54 1:19:09 1:02:39 42,4% 41,9% 42% B20A 1:11:14 1:19:21 0:38:07 0:46:02 46,5% 42,0% 44% B23 2:28:55 2:13:03 1:22:00 1:14:08 44,9% 44,3% 45% B23A 1:43:25 1:38:57 0:58:41 0:56:38 43,2% 42,8% 43% B26A 1:21:37 1:50:35 0:41:14 0:58:47 49,5% 46,8% 48% 
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B38A 1:42:48 1:33:34 0:51:05 0:46:26 50,3% 50,4% 50% C01 4:27:32 4:23:45 1:50:27 1:48:54 58,7% 58,7% 59% C02 1:37:45 1:34:55 0:40:15 0:39:05 58,8% 58,8% 59% C04 7:05:17 5:56:21 3:46:21 3:06:46 46,8% 47,6% 47% C07 4:07:42 4:32:46 2:05:50 2:13:36 49,2% 51,0% 50% C09 5:22:44 5:32:53 2:12:52 2:17:28 58,8% 58,7% 59% C12 2:46:05 2:43:31 1:13:21 1:11:26 55,8% 56,3% 56% C12A 2:40:08 2:24:08 1:25:01 1:19:10 46,9% 45,1% 46% C12B 1:53:39 1:55:33 1:02:38 1:06:43 44,9% 42,3% 44% C16A 1:37:59 1:48:22 1:00:16 1:00:00 38,5% 44,6% 42% C17 3:04:23 3:34:29 1:18:30 1:37:26 57,4% 54,6% 56% C20 3:12:01 3:02:59 1:26:48 1:17:45 54,8% 57,5% 56% S03 3:55:17 3:20:47 2:15:49 1:55:59 42,3% 42,2% 42% S05 2:37:25 2:54:02 1:27:39 1:34:22 44,3% 45,8% 45% 
 

Como é possível verificar através da análise das tabelas que são referentes aos ganhos operacionais por 
linha, pode-se concluir que o ganho máximo foi de 59%, sendo que este valor foi obtido em três linhas. 
O ganho mínimo foi obtido para a linha B38 e é de 2%. Neste caso o percurso de ida é diferente do de 
volta sendo que, apenas o percurso de volta utiliza o corredor, nomeadamente o corredor da Samba e 
numa extensão reduzida, extensão que é de apenas 686 metros.  

É também possível identificar que, para um total de 66 linhas realizadas pelas cinco operadoras, em 16 
foi obtido um ganho residual, em 17 um ganho médio e em 21 foi obtido um ganho muito significativo. 
Estes valores correspondem respetivamente a 24%, 26% e 32% perfazendo um total de 54 linhas 
afetadas, valor este que é correspondente a 82% do número total de linhas correntemente em operação. 
Deste modo, apenas 18% das linhas de todas as operadoras, corresponde a 12 linhas, não tem ganhos 
diretos com esta implementação. No entando, com o descongestionamento do trânsito, paramêtro que 
também irá melhorar com a introdução dos corredores, as linhas não afetadas também irão beneficiar de 
melhorias por fatores indiretos. 

Foi também possível calcular o ganho em termos de número de viagens para algumas das linhas. Este 
cálculo foi efetuado tendo em conta o número de autocarros que atualmente operam nas linhas em 
questão, sendo que este valor foi fornecido pelas operadoras e apenas para algumas linhas. Aquelas onde 
foi possível estimar o ganho em termos de número de viagens constam da Tabela 37, tendo-se obtido 
um valor máximo de 225 viagens correspondente a um aumento de 143% relativamente ao valor 
praticado atualmente. O mínimo obtido foi de uma viagem para a linha C15, valor este correspondente 
a um ganho de 5% face ao número de viagens atuais. No entanto, a nível percentual, o menor ganho foi 
de 2% para a linha B38, correspondente a um aumento de 4 viagens. 
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Tabela 37 - Ganhos Obtidos de Número de Viagens por Linha Linha Nr.º de Viagens Ganhos  Atual Proposto  A02 94 108 15% A09 43 63 47% A12 51 93 82% B12 184 194 5% B14 33 51 55% B16 40 69 73% B17 41 59 44% B18 54 89 65% B23 31 56 81% B26 16 21 31% B29 90 106 18% B31 41 43 5% B36 58 69 19% B38 171 175 2% B41 41 53 29% C01 47 114 143% C02 157 382 143% C04 34 63 85% C07 17 34 100% C09 24 56 133% C11 104 111 7% C12 37 83 124% C13 83 110 33% C14 38 60 58% C15 22 23 5% C17 38 86 126% C18 29 32 10% C20 70 158 126% 
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6 
CONCLUSÃO 

 

 

O capítulo em questão tem como finalidade criar uma síntese relativamente aos temas abordados no 
decorrer desta dissertação e também uma abordagem a desafios futuros. Com a aprimorização dos dados 
obtidos e recolhendo novos dados relativos a frequências, rotas de transporte informal e custos, será 
possível aperfeiçoar gradualmente o sistema viário atual, concebendo soluções complementares aos 
corredores BUS, igualmente viáveis e eficazes. 

 

6.1. PROPOSTA 

O desafio estabelecido para esta dissertação era criar soluções que significassem uma melhoria para o 
sistema de transportes públicos da cidade de Luanda, sendo que era previamente sabido que isso iria 
notar-se positivamente em toda a rede viária da cidade. Através das tabelas obtidas onde são 
demonstrados os ganhos percentuais, nomeadamente a tabela 29, 30 e 31 relativas a ganhos temporais e 
a tabela 32 relativa a ganhos em termos de número de viagens, é notório que os objetivos propostos 
foram totalmente atingidos. 

Os valores de ganhos obtidos com a implementação dos corredores selecionados no subcapítulo 5.2.5 
são extremamente satisfatórios. Com a implementação dos mesmos e conhecendo a tipologia de tráfego 
presente na cidade, é facilmente previsível que os autocarros se tornem uma forte alternativa ao uso do 
transporte individual, o que consequentemente irá gerar um aumento de passageiros devido ao 
melhoramento do serviço. 

É de destacar que os ganhos foram obtidos mantendo todas as rotas actualmente operadas pelas empresas 
de transportes públicos coletivos, sendo que estes foram efetuados de modo a servir os locais que são 
atualmente considerados os principais focos geradores de viagens. 

Os ganhos obtidos trarão as operadoras ganhos operacionais que se traduzem também na melhor 
conservação do estado físico das viaturas, problema este que já foi referido anteriormente. Com o 
aumento da vida útil das mesmas, estas necessitarão de menos serviços de reparação e/ou manutenção 
para o mesmo espaço de tempo, o que irá resultar em menores despesas relacionadas com estes fatores. 
A redução de despesas irá também ser notória no consumo de combustível das viaturas para a mesma 
distância percorrida, devendo-se este fenómeno à regularidade obtida pela circulação dos autocarros nos 
corredores. 

A nível ambiental o efeito da solução estudada ao longo desta dissertação irá ser sentido bilateralmente, 
quer a nível do transporte indivual como a nível do transporte coletivo. A nível do transporte individual 
irá ser gerada uma menor emissão de gases nocivos para a atmosfera devido à maior utilização do 
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transporte coletivo. A mudança do meio de transporte utilizado irá resultar numa poupança da utilização 
do transporte individual para as deslocações, o que implicará menos viaturas em circulação na rede 
viária para o mesmo período de tempo e, consequentemente, menos emissões de CO2 e outros gases 
tóxico para a atmosfera. A nível do transporte coletivo, as emissões de gases nocivos irão ser menores 
pelo facto de estes circularem a velocidades constantes, evitando assim constantes acelerações, 
momento no qual a emissão de gases é mais elevada. 

Por todas estas vantagens que foram acima referidas considera-se que os corredores BUS são uma 
medida prioritária no sistema viário em estudo bem como noutros com características semelhantes. 
Deste modo, e fazendo alusão ao capítulo 2, que aborda o transporte informal noutros países da ASS, 
pode-se afirmar que a solução estudada no decorrer desta dissertação poderá ter efeitos positivos noutros 
países deste continente, visto que em muitos deles esta tipologia de circulação de TPs não vigora. 

 

6.2. VANTAGENS E DESAFIOS FUTUROS 

Como já foi referido anteriormente nesta dissertação, o caudal de tráfego na cidade de Luanda é 
completamente imprevisível devido à sua heterogeneidade. A solução aqui estudada irá, certamente, 
diminuir a intensidade de tráfego. No entanto, a sua heterogeneidade não irá ser resolvida, sendo que 
será de total interesse desenvolver um modelo de tráfego para a cidade em questão, modelo esse que irá 
servir para aprimorar a rede de transportes públicos já estabelecida, e cuja utilidade também será fulcral 
para a integração dos vários tipos modais de serviços de transportes públicos. Deste modo, a 
rentabilização quer do sistema formal, quer do sistema informal, terá ganhos significativos no modo em 
que será possível estruturar o funcionamento de ambos conjuntamente, otimizando-os e criando uma 
solução com ganhos para todos os intervenientes. 

O desenvolvimento de um modelo de tráfego para a cidade de Luanda será de interesse também das 
entidades operadoras e reguladoras, visto que a análise da rede conjuntamente com a implementação 
dos corredores BUS e, porventura, de qualquer outra solução que seja considerada, irá fornecer 
elementos necessários para o estudo de viabilidade económica de qualquer decisão que afete o sistema 
viário. Assim sendo, e considerando para já a introdução dos corredores BUS, é possível e aconselhável 
uma revisão das tarifas praticadas pelas operadoras de autocarros, incluindo uma revisão da subsidiação 
governamental e também criar mecanismos que incentivem à regulamentação dos veículos informais, 
como por exemplo a criação de uma taxa adicional que os permita circular nos corredores. 

É de referir que o sistema de transportes abordado não está, de todo, otimizado. Deste modo são 
necessários estudos futuros que, baseados também na informação que consta desta dissertação, possam 
gerar novos instrumentos para o seu melhoramento. É possível, e considerando já os corredores BUS, 
efetuar redesenhos das redes praticadas pelas cinco operadoras de modo a poder ainda melhorar a 
eficácia trazida pelos corredores.  

No decorrer do trabalho de campo concernante a esta dissertação, foram identificados alguns pontos na 
rede viária que também dificultam os acessos das viaturas de transporte público. É necessário também, 
no futuro, incidir sobre esses mesmos pontos e eliminar as dificuldades por eles gerados. 

Outros fatores observados que se deviam abordar no futuro estão representados no esquema seguinte, 
contendo os pontos fulcrais para a continuidade da análise desta rede de transportes assim como para o 
estudo da sua viabilidade económica com o principal objetivo de captar, para os transportes públicos, 
utilizadores de outros meios de transporte. 
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Fig. 34 - Esquema para Continuidade de Análise do Sistema de Transportes em Luanda 

 

A seleção dos corredores BUS foi apenas um ponto de partida para a exponencial melhoria da rede de 
transportes públicos da cidade de Luanda.  

Embora os objetivos tenham sido completamente atingidos, não se pode negar que o sistema ainda tem 
bastantes problemas que requerem intervenção. A base desta intervenção terá de partir de uma primeira 
abordagem, abordagem esta que foi documentada nesta dissertação e que, num momento inicial, se 
considera a mais eficiente, rentável e eficaz. 
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