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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Transporte rodoviário

Transporte
marítimo

Objectivo último: uma rede de
transportes multi-modal integrada
que possibilite e fomente o
crescimento sustentado e
regionalmente equilibrado da
economia, bem como a melhoria
substancial da qualidade de vida
das populações.

Transporte
aéreo

Transporte ferroviário
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Quais os pressupostos do Modelo Institucional, que permitem
o acesso à iniciativa privada:
– A actividade transportadora, ou seja, a prestação de serviços de transporte
ferroviário de passageiros e de mercadorias;
– A gestão das infra-estruturas, o comando e controlo da circulação, e a
segurança ferroviária;
– A manutenção ferroviária, que se desdobra em dois vectores distintos – a
manutenção das infra-estruturas e a manutenção do material circulante;
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O que o modelo institucional dispõe sobre a privatização no sector
ferroviário.
 Decreto Presidencial 195/2010 permite que :
o

O sector privado pode ingressar no desenvolvimento do sector ferroviário nas áreas de:

o operação ferroviária;
o de gestão das infra-estruturas;
o aquisição de capital;
o construção de linhas e ramais novos;
o Manutenção ferroviária e de material circulante;
o Construção e fornecimento de equipamento;
o “Outsourcing” e outras actividades

3

LIS-ZWO956091123

As vantagens reconhecidas destes modelos de participação privada
estão geralmente associadas a:
• Maior agilidade e rigor na aplicação dos recursos de financiamento necessários e também maior
disponibilidade imediata e de mobilização dos recursos;
• Maior eficácia no controlo técnico e financeiro da execução dos projectos e no cumprimento dos
prazos;
• Maior garantia de preservação dos activos;
•

Melhor qualidade de gestão;

• Maior nível de qualidade e fiabilidade dos serviços prestados;
• Maior capacidade de interlocução com o cliente;
• Maior descomprometimento face a fornecedores e outros agentes económicos ligados aos
transportes.
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A CHAVE PARA O SUCESSO
Os três requisitos fundamentais para o sucesso das privatizações assentes no figurino das
concessões e em esquemas de engenharia financeira do tipo “Project Finance”:
•

Um Modelo Económico consistente cobrindo todo o período da concessão;

•

Um quadro de financiamento que satisfaça adequadamente as necessidades de fundos, seja para
investimento, seja para suporte da exploração quando se verificam situações de inviabilidade da
exploração, mas onde o serviço público impõe a continuidade das operações;

•

Uma adequada partilha de responsabilidades e do risco entre o sector público e o sector privado.
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Foram definidas as principais prioridades para os sectores de
transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo
Principais prioridades

Rodoviário

• Adquirir e disponibilizar equipamento, nomeadamente camiões, autocarros e táxis
• Reabilitar as Estradas Nacionais.
• Concluir a Reabilitação dos 3 Caminhos de Ferro (CFL, CFM e CFB)

Ferroviário • Separar a Rede Ferroviária da Exploração Comercial
• Estabelecer novos pontos de Interligação modal Interna e Internacional
• Reabilitar o actual porto de Cabinda

Marítimo • Construir os novos portos de Cabinda, Porto de Amboím e Barra do Dande
• Relançar todos Sector Marítimo de Cabotagem Fluvial e Internacional englobando a
Segurança, Sinalização e Fiscalização Marítima

• Abertura de novas Rotas Internacionais

Aéreo

• Reforço da actividade doméstica com um mínimo de três frequências semanais para
cada Província e pelo menos uma diária para as principais capitais

• Criar condições de safety and security em todos os Aeroportos
• NAIL
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REDE FERROVIÁRIA COM OS PAÍSES VIZINHOS
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REDE FERROVIÁRIA ANGOLANA ACTUAL E FUTURA

LIS-ZWO956091123

PORTOS ANGOLANOS ACTUAIS E FUTUROS
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