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❑Transportes
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POPULAÇÃO
25.789.024

HOMENS
12.499.041

48%

MULHERES
13.289.983

52%

ANGOLA - POPULAÇÃO
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CENSO, 2014

POPULAÇÃO
33.086.278

HOMENS
16.147.645

MULHERES
16.938.633

PROJECÇÃO, 2022

UM PAÍS JOVEM
▪ 47% da população entre 0-14 anos
▪ 50% da população entre 15-64 anos

72% da 
população concentrada 
no litoral, em apenas 7 

províncias do país

Luanda concentra 
27% da população 

do país

63% - Área urbana
37% - Área rural

Distribuição da população por 
província

Distribuição da população por 
m unicípio



Durante anos, a economia de Angola sofreu os efeitos da
descida dos preços do petróleo e dos níveis de produção,
apesar dos progressos significativos na estabilidade
macroeconómica e nas reformas estruturais.

◦ Em 2020, à medida que a pandemia da COVID-19 se
alastrava, o PIB real contraiu-se 5,5%, marcando o
quinto ano consecutivo de recessão, com um declínio
total do PIB de 9,9%.

◦ Em 2021, a economia mostrou sinais de recuperação
e estima-se que tenha saído do ciclo recessivo com
um crescimento real do PIB de 0,2%.

◦ As perspectivas para 2022 são favoráveis,
especialmente devido à subida contínua dos preços
do petróleo e a um aumento temporário dos níveis
de produção.

O sector petrolífero representa um terço do PIB e cerca
de 95% das exportações, e continuará a desempenhar
um papel importante durante o período de transição.

ANGOLA - ECONOMIA
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PIB 

Transportes

PIB Anual

O Valor Acrescentado Bruto do Transporte teve uma oscilação
significativa, com DECLÍNIO RESULTANTES DAS MEDIDAS
RESTRITIVAS DO COVID-19 e CRESCIMENTO FRUTO DE AUMENTO
DE FREQUÊNCIAS DOS SERVIÇOS AÉREOS E A INJECÇÃO DE
NOVOS AUTOCARROS para o transporte rodoviário de
passageiros a nível nacional.
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ANGOLA, devido à sua posição geográfica e recursos 

naturais, associada à nova dinâmica política em solo 

nacional e internacional, possui características únicas, que a 

posicionam estrategicamente como um dos principais 

players logísticos no sul de África.

O país tem um enorme potencial para conectar as sub-

regiões Central, Oriental e Sul do continente e influenciar a 

dinâmica comercial actual da região com a Ásia, a Américae 

a Europa.
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De acordo com o PDNSTIR - Plano Director Nacional do Sector dos Transportes e Infra-

estruturas Rodoviárias, aprovado por Despacho Presidencial N.º 157/21 de 16 de Junho, no

contexto do desenvolvimento dos países e das sociedades, os meios de transporte são uns dos

principais elementos para garantir o suporte material para que tal crescimento instrumentalize-

se.

Quanto maior o crescimento económico de um determinado país – o que equivale dizer que há

uma maior presença de indústrias, actividades agrárias e comerciais –, maior a procura e a

pressão sobre os meios de transporte.

Nesse caso, se esses meios não tiverem uma estrutura adequada para suportar essa carga,

fatalmente o desenvolvimento desse país encontrará maiores desafios e dificilmente se

concretizará. Por esse motivo, os transportes são um elemento estratégico para qualquer país ou

governo.

Outra consideração necessária é a de que os diferentes sistemas de deslocamento articulam-se em

redes, que costumam também ser chamadas de modais. Como toda rede, os transportes articulam-

se em linhas, permitindo assim a interligação entre os transportes rodoviário, ferroviário,

hidroviário, marítimo e aéreo.

O FUTURO ESTÁ NOS TRANSPORTES



TRANSPORTES



AÉREO - Recentemente foi criada a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) em
substituição do Instituto Nacional da Aviação Civil (INAVIC). A ANAC passou a ser uma
autoridade autónoma e independente, de acordo com as directrizes do ICAO.

FERROVIÁRIO E RODOVIÁRIO - Fusão do Instituto Nacional dos Caminhos de Ferro de Ferro
de Angola (INCFA) e o Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários (INTR), formando a

Autoridade Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT).

SEGURANÇA - O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Aéreos (GPIAA) deu
lugar a criação do Instituto Nacional para os Incidentes e Prevenção de Acidentes nos
Transportes (INIPAT).

MARÍTIMO PORTUÁRIO - Ao fundir o Instituto Marítimo e Portuário de Angola (IMPA) e o
Instituto Hidrográfico e Sinalização Marítima de angola (IHSMA) foi criada a Administração
Marítima Nacional (AMN).

LOGÍSTICA - O Conselho Nacional de Carregadores (CNC) e o Gabinete do Corredor do
Lobito (GCL) se fundiram, criando a Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística

de Angola (ARCCLA).

.

ESTRATÉGIA

ORGANIZAÇÃO

PESSOAS

PROCESSOS E 
TECNOLOGIA

ANAC

Autoridade Aérea

Especializada

Reforço de 
competências

Supervisão

INIPAT

Prevenção 
transversal

Transversal ao 
Sector

Novas 
Competências

Prevenção

AMN

Administração 
marítima

Integrada

Reforço da 
Inspecção

Controlo 
Marítimo

ANTT

Transportes 
Terrestres

Integrada

Foco Intermodal

Bilhética

ARCCLA

Actividade 
Logística

Transversal 
Multissectorial

Foco na 
Regulação 

JUP e JUL

REFORMA DA REGULAÇÃO DO SECTOR DOS TRANSPORTES 
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OBJECTIVOS

▪Melhorar a eficiência da 
regulação dos subsectores 
de transportes

▪Integrar a regulação dos 
subsectores transversais e

▪Alinhando com os padrões
reconhecidos 
internacionalmente.



SECTOR RODOVIÁRIO



REDE RODOVIÁRIA

REDE DE TRANSPORTES DE ANGOLA

O principal modal da rede de transportes angolana ainda é o rodoviário, 
que conecta, praticamente todas as grandes cidades do país.

Sua rede é estruturada em cinco Corredores de Transportes, cujas 
principais estradas são:

◦ EN-100 (oeste-litoral)

◦ EN-250 e a EN-260 (centro-oeste/leste)

◦ EN-230 (norte-oeste/leste)

◦ EN-140, EN-120 e EN-105 (centro norte/sul)

◦ EN-180 (leste-norte/sul)

◦ EN-280 (sul-oeste/leste)

❑O país tem uma malha rodoviária fundamental de aproximadamente 
27.000 km, dos quais apenas cerca de 14.000 km estão 
pavimentados



MOBILIDADE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
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FAIXA BUS

Com o objectivo de conferir prioridade ao transporte
público é necessário oferecer um serviço com elevado
nível de qualidade, caracterizado pelos atributos de
rapidez, conforto, regularidade e segurança.

Objectivos:

Priorizar o transporte público de forma a consolidar-se
como o principal meio de transporte de Luanda;

Aumentar a confiabilidade dos usuários no transporte
público de passageiros realizado através do autocarro;

Melhorar a frequência do serviço, através do aumento
da velocidade comercial e da regularidade dos
autocarros;

Fomentar a adesão dos usuários através de uma tarifa
mais acessível em comparação com outros modais,
com melhoria na prestação de serviços.

DEOLINDA RODRIGUES ESTRADA DE CATETE ESTRADA DO CACUACO 21 DE JANEIRO

FUTURO - TRANSPORTE PÚBLICO



Benfica

Cacuaco

MussequesLargo 1º de Maio

Largo 4 de Fevereiro
Bungo

Via Expresso

Kilamba Zango

Legenda

• Terminais de Autocarro

• Estação CFL

• Terminal Marítimo

• Aeroporto

4 de Fevereiro

Viana

Capossoca

Corredor 21 de Janeiro

Corredor Deolinda Rodrigues

Corredor do Cacuaco

Corredor Fidel Castro (alimentador)

Porto de Luanda

Corredor Fidel Castro

FAIXA BUS

FUTURO - TRANSPORTE PÚBLICO



Percurso

• Início: Benfica (Via Expresso/EN 100)

• Final: Estação dos Musseques (CFL)

• Extensão: 54,00km

CORREDOR 21 DE JANEIRO

Terminal 
Benfica

Terminal
1º de Maio

Terminal 
Musseques

Capassoca

4 de Fevereiro

Musseques

Av. Ho Chi Minh

Legenda

Paragens - 108 (apox. a cada 500m) 

Terminais - 3

Sentido de Trânsito do Corredor

Conexão com outros Corredores

Estação CFL

Passagens Aéreas Pedonais - 2

Aeroporto

Terminal Marítimo

FUTURO - TRANSPORTE PÚBLICO

FAIXA BUS –21 DE JANEIRO



CORREDOR DEOLINDA RODRIGUES

Viana

Corredor 21 de Janeiro

Percurso

• Início: Largo 1º de Maio (Avenida Ho Chi 

Minh)

• Final: Via Expresso (ZEE)

• Extensão: 51,00 km

Terminal 
1º de Maio

Av. Deolinda Rodrigues

Terminal 
Via Expresso

Estrada do Catete

Legenda

Paragens - 102 (Aproximadamente a 
cada 500 m)

Terminais - 2

Sentido de Trânsito do Corredor

Conexão com outros Corredores

Estação CFL

Passagens Aéreas Pedonais - 2

Aeroporto

4 de Fevereiro

FAIXA BUS –DEOLINDA RODRIGUES

FUTURO - TRANSPORTE PÚBLICO



FAIXA BUS –CACUACO

CORREDOR DO CACUACO

Terminal 
CacuacoEstrada do Cacuaco

Estação
Bungo

Bungo

Percurso

• Início: Bungo

• Final: Cacuaco (Via Expresso/EN 100)

• Extensão: 42,00km

Legenda

Paragens - 84 (apox. a cada 500m) 

Terminais - 2

Sentido de Trânsito do Corredor

Estação CFL

Terminal Marítimo

Passagens Aéreas Pedonais - 2

Porto de Luanda

Largo de 4 
Fevereiro

FUTURO - TRANSPORTE PÚBLICO



FAIXA BUS –FIDEL CASTRO

Percurso

• Início: Benfica

• Final: Deolinda Rodrigues

• Extensão: 34,00 km

Legenda

Paragens - 70 (Aproximadamente a 
cada 1 Km)

Terminais - 2

Sentido de Trânsito do Corredor

Terminal 
Benfica

Kilamba Zango

CORREDOR FIDEL CASTRO

Terminal 
Via Expresso

FUTURO - TRANSPORTE PÚBLICO



BILHÉTICA
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SISTEMA NACIONAL DE BILHÉTICA INTEGRADA (SNBI)

• Modelo de gestão de bilhética 

centralizado e fortemente 

apoiado em meios tecnológicos 

(Sistema de Bilhética Electrónica)

• Bilhete electrónico válido para 

diferentes modais (autocarro, 

comboio, barco, ...) e aceite 

pelos Operadores aderentes em 

implementação em Luanda.

Bilhete Electrónico
Multimodal

Rede alargada de venda 
de bilhetes e tarifas 

electrónicas

Canais online para 
cadastro, pedido de 

serviços e venda de tarifas

Meios de pagamento 
electrónico, com enfoque 

no “mobile money”

Maior facilidade e fluidez 
no embarque de 

passageiros

Aumento da procura pelo 
transporte público 

colectivo

Maiores receitas tarifárias 
para os Operadores

Sistema de Bilhética
Electrónica

Monitorização (ITS)

Informação operacional e 
financeira 

permanentemente 
acessível

Maior capacidade de 
planeamento, 

ordenamento e gestão do 
Sistema de Transportes 

Optimização dos subsídios 
a preço atribuídos

Novos modelos e políticas 
tarifárias

Dinamização de políticas 
sociais (Passe Social)

MOBILIDADE NA ERA DIGITAL



TERMINAIS DE TRANSPORTE
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Os TERMINAIS URBANOS possuem a função de proporcionar melhores condições
de conforto para o usuário, assim como uma melhor organização da circulação de
veículos e pedestres no seu entorno, sendo importantes locais de transferência
entre diferentes carreiras.

São elementos-chave na qualificação dos serviços de transporte colectivo,
localizados em áreas com características fortemente residenciais.

Os TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO URBANA estão localizados nos corredores de
transporte, vias com grande fluxo de pessoas, garantindo aos utentes a
possibilidade de ampliar suas oportunidades de deslocamento.

Estes terminais permitem a integração entre as diversas linhas que compõem o
sistema de transporte de passageiros, viabilizando o acesso à outras localidades da
cidade.

TERMINAIS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS

TERMINAL DE INTEGRAÇÃO URBANA
• Largo das Escolas
• Nova Vida
• Kapalanca
• Benfica
• Kilamba

TERMINAL URBANO
• Cacuaco
• Sequele
• Km 44
• Zango 8000



CUANDO CUBANGO

CUANZA NORTE

CUNENE

HUAMBO

LUANDA

LUNDA NORTE

MALANJE

MOXICO

UÍGE

TERMINAIS INTERPROVINCIAIS

Tem por objectivo garantir maior conforto para os usuários e operadores de 
serviços ao integrar os serviços de transporte rodoviário de passageiros.

◦ Plataforma de Embarque e de Desembarque;

◦ Sala de Espera

◦ Espaços de Serviço de apoio à plataforma;

◦ Bilheteiras;

◦ Zonas de Serviço e Administrativo.

FUTURO - TRANSPORTE PÚBLICO



LOGÍSTICA



Cabinda

Zaire
Uíge

Bengo

L u anda

Cuanza
Norte

Malanje

Luanda
Norte

Luanda
Sul

Moxico

Cuando-Cubango

Cunene

Namibe

Huíla

Benguela

Bié

Cuanza Sul

DR Congo

Congo

Z ambia

Namibia

Huambo

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS

A primeira fase da Rede Nacional de Plataformas Logísticas implica a construção e
promoção de 6 Plataformas Logísticas, localizadas em pontos estratégicos em Angola
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6 Plataforma Logística do Soyo, Zaire

5 Plataforma Logística do Luvo, Zaire

4 Plataforma Logística do Luau, Moxico
6

4

5

3

3 Plataforma Logística do Lombe, Malanje

2 Plataforma Logística da Caála, Huambo

1 Plataforma Logística da Arimba, Huíla

Estrada Ferrovia Porto

1

2

3

C O RREDOR DE 
C AB INDA 6 5

FUTURO - CONCESSÕES



▪As infraestruturas logísticas, estrategicamente localizadas nos
corredores de transportes, asseguram a integração de Angola com os
países vizinhos e uma posição privilegiada dentro do continente
africano.

▪Seus principais benefícios são:

▪ Custos de envio mais baixos

▪ Serviços de frete mais rápidos, mais fiáveis e previsíveis

▪ Benefícios económicos como a redução dos custos de
congestionamento, o crescimento económico regional e a criação
de emprego

▪ Benefícios ambientais, como as emissões e a redução dos
resíduos (menos desgaste da frota de transporte)

▪ Benefícios sociais, como menos acidentes e produtos de
consumo mais rentáveis.

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS
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SECTOR FERROVIÁRIO



REDE FERROVIÁRIA

Tendo uma rede ferroviária a capacidade de impulsionar o desenvolvimento de um país,

Angola tem em seu plano estratégico um conjunto de projectos ferroviários com elevados

impactos sócio-económicos, contribuindo para a redução das assimetrias regionais, para o

melhor escoamento dos produtos, bem como para impulsionar o transporte de

passageiros.

Por outro lado, os traçado propostos estão inseridos em regiões com grande produção

agropecuária, mineraleira, agroindustriais e manufacturados, cujo potencial de exploração

será ainda mais potenciado quando da implantação de infra-estrutura de escoamento

adequada.



ZAMBIA

NAMIBIA

REDE FERROVIÁRIA

A rede ferroviária Angolana é composta por três (3) linhas
principais, conectando os mais importantes portos do Atlântico, ou
seja, Luanda, Lobito e Namibe com o interior do país, através de
corredores económicos e populacionais, que consistem
essencialmente em linhas radiais.

◦ Em termos de extensão, a rede ferroviária de Angola cobre
aproximadamente 2.730 km, da seguinte forma:

◦ Caminhos-de-ferro de Luanda (CFL) – do Porto de
Luanda/Malanje – 479 km

◦ Caminhos-de-ferro de Benguela (CFB) – do Porto de
Lobito/Luau – 1 344 km

◦ Caminhos-de-ferro de Moçâmedes (CFM)– do Porto de
Namibe/Menongue – 907 km



REDE FERROVIÁRIA

O principal objectivo da expansão é estabelecer as conexões

transafricanas através das interligações com as redes ferroviárias da

República Democrática do Congo, Zâmbia e Namíbia, em acordo com a

Agenda 2 063 da União Africana e aumentar a integração de Angola à

Zona Tripartida de Livre-Comércio.

De forma a potenciar ainda mais a logística de transportes é também

necessário promover as interligações entre as três linhas existentes com

a implantação de radiais norte-sul, bem como operacionalizar

plataformas logísticas estratégicas, que irão concentrar e aperfeiçoar a

distribuição dos materiais/produtos focando numa redução de fluxo e

custos, aumentando assim a eficiência da actividade em si e

impulsionando o aumento dos negócios e o acesso a novos mercados.



CONCESSÕES –SECTOR FERROVIÁRIO - CORREDOR DO LOBITO

❖ 30 anos de exploração;

❖ Operação, exploração e manutenção da infraestrutura da
linha férrea do Lobito/Luau com possibilidade de
construção de ramal de ligação à Zâmbia;

❖ Serviço ferroviário de transporte de mercadorias na linha
férrea do Lobito/Luau;

❖ Construção, operação e exploração de dois terminais de
trânsito de mercadorias de apoio ao serviço ferroviário de
transporte de mercadorias na linha férrea do
Lobito/Luau, sendo um deles no lobito e outro no Luau;

❖ Gestão do centro de formação na província do Huambo e
a operação, exploração e manutenção das oficinas
ferroviárias.



Com o lançamento do Concurso Público Internacional para a Concessão
do Caminho de Ferro de Benguela, um total de 1 344 Km de Ferrovia do
Lobito até o Luau (Fronteira com a RDC).

O Governo de Angola trabalha de forma a posicionar Angola num dos
principais eixos de circulação de matérias-primas e mercadorias entre
dois oceanos – fazendo a ligação Atlântico ao Índico para viabilizar a
ligação com os países encravados.
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CAMINHO DE FERRO DE BENGUELA - CORREDOR DO LOBITO



METRO DE SUPERFÍCIE
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1 2

3 4

200 pessoas em 177 carros

1

200 pessoas em 3 autocarros

2

200 pessoas em bicicletas

3

200 pessoas em 1 VLT 

4

METRO DE SUPERFÍCIE –DP n.º 41/21 de 15 de Abril



METRO DE SUPERFÍCIE

FUTURO - TRANSPORTE DE MASSA



METRO DE SUPERFÍCIE

Mapa dos Corredores de Transportes 
Públicos previstos no PDGML

▪ REDE FERROVIÁRIA LIGEIRA DE LUANDA

▪ FERROVIA (DMU & LRT)

▪ BUS (NORMAL & BRT)

▪ TÁXI COLECTIVO

▪ TÁXI PERSONALIZADO

FUTURO - TRANSPORTE DE MASSA



METRO DE SUPERFÍCIE –FASES E LINHAS

FUTURO - TRANSPORTE DE MASSA



ELETROMOBILIDADE
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ELETROMOBILIDADE

ALTERAÇÃO DE PARADIGMA – DP n.º 7/21 de 
14 de Janeiro

◦ A preocupação global com o meio 
ambiente e com a preservação dos 
recursos naturais provoca uma 
transformação tecnológica na indústria 
mundial dos transportes.

◦ Cada vez mais consensual, veículos 
elétricos são vistos como parte 
fundamental da solução dos problemas 
de emissão de poluentes, utilização de 
combustíveis fósseis e transporte urbano 
eficiente e silencioso.

◦ Uma mudança de paradigma que é 
reforçada por políticas públicas de apoio
ao desenvolvimento de novas 
tecnologias.

Angola aguarda o momento certo para 
adoptar a tecnologia mais vantajosa e que 
o mercado e a indústria estejam a adoptar.

Ainda não é clara a solução tecnológica a 
adoptar para as baterias, postos de 
carregamento.

Momento de incerteza, soluções 
apresentadas ao mercado, por falta de 
escala, são dispendiosas face às alternativas 
convencionais.

Crise económica, um mercado interno 
reduzido, uma pequena base industrial 
instalada, não são atractivos para o sector 
da produção de energia eléctrica.

FUTURO - TRANSPORTES



ELETROMOBILIDADE

IMPLICAÇÕES DA INTRODUÇÃO DE 
VEÍCULOS ELÉCTRICOS NO MERCADO 
ANGOLANO

Actualmente a distribuição de energia 
elétrica em Angola não se faz de modo 
amplo e consistente, as fontes de 
energia devem buscar a produção de 
energia limpa, como as hidroelétricas, 
energia solar ou energia eólica.

A produção de energia a base de gasóleo 
contradiz o ganho ambiental dos veículos 
elétricos que possuem a vantagem de 
não ser poluidores.

SERVIÇO DE MINIBUS ELÉCTRICO 
URBANO - TURISMO

AUTOCARROS EM OPERAÇÃO NO 
AEROPORTO 4 DE FEVEREIRO

SERVIÇO DE MINIBUS ELÉCTRICO -
CAMPUS UNIVERSITÁRIO METRO LIGEIRO DE SUPERFÍCIE

POSSIBILIDADES DE IMPLANTAÇÃO EM 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE

Visando confiabilidade, custo benefício, 
segurança, entre outras características

Os veículos elétricos em serviços 
públicos podem ser implantados de 
forma gradual

Serviços de transporte público de 
passageiros

◦ Veículos ligeiros: no serviço de táxi 
personalizado.

◦ Veículos pesados: em rotas 
específicas dentro de cidades 
universitárias e transporte de 
passageiros.

FUTURO - TRANSPORTES
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