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Introdução
Autoridade para a Missão
Este Relatório Final foi elaborado no âmbito do contrato assinado entre a Agência de
Desenvolvimento da União Africana (AUDA‐NEPAD) e a CPCS Transcom Limited (CPCS) em
dezembro de 2018, para o fornecimento de serviços de consultoria relativamente ao "Estudo
Preliminar Detalhado (EPD) da Rede Ferroviária de Alta Velocidade Integrada Africano âmbito
da Visão 2063 e Plano Diretor" (Contrato Público Nº 005/RIIT/CEO/CS/QCBS/2016).

A Missão
1.2.1 Antecedentes e Contexto do Projeto
Em maio de 2013, aquando da celebração do 50º aniversário da fundação da Organização da
Unidade Africana (OUA), os chefes de estado da União Africana (UA) comprometeram‐se a
integrar os ideais de partilha de valores e objetivos comuns através do desenvolvimento de uma
Agenda Continental para o Ano 2063 (i.e. a "Agenda 2063 da UA"). A Agenda 2063 da UA
constitui um quadro estratégico para a transformação socioeconómica do continente nos
próximos 50 anos. Baseia‐se e procura acelerar a implementação de iniciativas continentais
anteriores e existentes para o crescimento e o desenvolvimento sustentável.1
Entre os principais impulsionadores desta agenda está a Rede Ferroviária de Alta Velocidade
Integrada Africana(AIHSRN) da CUA. Esta iniciativa visa interligar as capitais africanas entre si e
com os centros económicos e industriais e os principais locais turísticos de todo o continente,
utilizando tecnologias adequadas de Linha Ferroviária de Alta Velocidade (LFAV) e outras

1

União Africana, Rumo ao Desenvolvimento da Rede Ferroviária Integrada Africana de Alta Velocidade (AIHSRN).
https://au.int/sites/default/files/documents/32186‐doc‐
towards_the_african_integrated_high_speed_railway_network_aihsrn_development‐p.pdf
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energias complementares, água transfronteiriça e infraestruturas e serviços de banda larga de
TIC [Tecnologia da Informação e Comunicação].
A iniciativa AIHSRN complementará o Programa de Desenvolvimento de Infraestruturas em
África (PIDA) e permitirá a implementação de programas quadro previstos para África, tais
como: Promoção do Comércio Intra‐africano (BIAT), Zona de Comércio Livre Continental (ZCLC),
Programa Integrado para o Desenvolvimento da Agricultura em África (CAADP),
Desenvolvimento Industrial Acelerado de África (AIDA) e Visão Mineira Africana (VMA). A
iniciativa AIHSRN da Agenda 2063 será desenvolvida com uma abordagem faseada, sendo que
a primeira fase – a decorrer entre 2013 a 2023 – irá definir um Plano de Implementação de dois
projetos‐piloto regionais de LFAV.
Rede Ferroviária de Alta Velocidade Integrada Africana (AIHSRN)
A AIHSRN prevê uma rede ferroviária integrada, transfronteiriça e de alta velocidade para o
continente africano.
A rede será formada por um conjunto de ligações "individuais" que serão construídas pelos
respetivos estados soberanos, que desejem fazer parte da rede continental, celebrando
tratados/acordos de cooperação multinacionais.
Embora as ligações sejam desenvolvidas individualmente pelos estados em ambiente de
cooperação, serão construídas com uma visão de integração futura. Isto será feito ao abrigo
de um quadro legal e regulamentar transnacional comum/harmonizado ‐ considerado como
quadros políticos transnacionais de boas práticas geralmente aceites, tais como os adotados
pela CUA/AUDA‐NEPAD e pelas Comunidades Económicas Regionais (CER) (p.ex., o Corredor
Abidjan‐Lagos) para a gestão de corredores e utilizando as soluções e normas técnicas
recomendadas.
Esta missão apoia a preparação e o desenvolvimento da AIHSRN, fornecendo a visão futura
da rede através do desenvolvimento de um plano diretor e recomendações de normas
técnicas para a operação ferroviária transnacional e a preparação de versões preliminares de
tratados/acordos de cooperação multinacionais, entre outros.

1.2.2 Objetivos e Âmbito da Missão
O objetivo definido da AIHSRN da Agenda 2063 é:
Facilitar a integração económica e física do continente, até ao Ano 2063 – no contexto do
quadro de desenvolvimento da Agenda 2063, e de outros quadros estratégicos da UA –
NEPAD, PIDA, CFTA, AIDA, etc.
Para auxiliar a iniciativa AIHSRN a atingir o objetivo acima mencionado, o Consultor procedeu
às seguintes ações:
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1. Revisão da AIHSRN (Rede 4x6) da Agenda 2063, de acordo com os princípios de
desenvolvimento AIHSRN
2. Elaboração do Plano Diretor da AIHSRN para 2033 e 2043
3. Revisão das tecnologias ferroviárias e elaboração de recomendações para as soluções e
normas técnicas da AIHSRN
4. Elaboração de recomendações sobre as operações transnacionais da AIHSRN
5. Avaliação das opções de financiamento e dos mecanismos de entrega dos planos
diretores
6. Identificação dos impactos ambientais e sociais e elaboração de uma lista de verificação
para os planos de mitigação e acompanhamento
7. Elaboração de um roteiro de implementação, incluindo uma Estratégia Nacional de
Preparação
8. Seleção de dois projetos‐piloto acelerados e de mais 10 projetos‐piloto que irão ser
apoiados pela CUA e pela AUDA‐NEAPD
9. Especificamente, no que concerne aos dois projetos‐piloto acelerados:
1. Estudo Preliminar Detalhado
2. Elaboração da estratégia de financiamento
3. Elaboração dos TdR para a fase seguinte, i.e., o estudo de viabilidade
4. Elaboração de uma versão preliminar de tratado/acordo de cooperação
multinacional
10. Elaboração de um vídeo promocional para AIHSRN.
Âmbito dos dois Projetos‐piloto Acelerados
Com base nos resultados do Quadro de Priorização de Projetos (QPP) (ver 0 para mais
detalhes), são selecionados os seguintes, como "projetos‐piloto acelerados":


Ligações ferroviárias 35 e 36 (em combinação): Walvis Bay‐Windhoek‐Gaborone
(Prioridades 4 e 38 com base no QPP), mais L37 Gaborono‐Joanesburgo (Prioridade
14)2; e



Ligação ferroviária 34 Kigali‐dar es Salaam (Prioridade 43), combinado com ligação
ferroviária 72: Kampala‐ Bujumbura (Prioridade 5).

Estudo Preliminar Detalhado realizado para:
2

A ligação Gaborone‐Joanesburgo foi acrescentada para captar os níveis mais elevados de tráfego de
mercadorias e passageiros, a pedido da AUDA‐NEPAD.
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Ligações ferroviárias 35 e 36 (em combinação): Walvis Bay‐Windhoek‐Gaborone3
(Prioridades 4 e 38); e.



Ligação ferroviária 34 Kigali‐Dar es Salaam (Prioridade 43).4

O âmbito dos estudos preliminares realizados incluiu projeções de tráfego, receitas e custos
operacionais; análise ambiental, económica e financeira; identificação de rotas e estimativas
de custos de investimento; e análise jurídica e institucional. Os detalhes da análise e das
constatações são apresentados no 0 e 0.
Para estas ligações, com base na escala do investimento necessário e na estimativa dos
retornos financeiros e económicos, foi igualmente elaborada uma estratégia de
financiamento. A estratégia de financiamento é apresentada no 0.
Foram elaborados Termos de Referência (TdR) para a fase seguinte, i.e., estudo integral de
viabilidade, para


Walvis Bay‐Windhoek‐Gaborone5‐Joanesburgo; e



Kampala‐Bujumbura.6

Os TdR estão incluídos no Anexo E e Anexo F.
Os elementos dos estudos de viabilidade a realizar incluem:


Projeções de tráfego e receitas, bem como custos operacionais e de investimento a
40 anos de operações em três cenários;



Conceção preliminar de infraestruturas fixas;



Desenvolvimento de planos para operações ferroviárias de funcionamento e
manutenção, bem como pormenores sobre as necessidades do material circulante e
dos sistemas;



Elaboração de uma Avaliação do Impacto Ambiental e Social (AIAS) e de um Plano de
Ação de Reinstalação (RAP);



Estruturação de projetos para a participação do governo e do setor privado, incluindo
análises jurídicas, regulamentares e institucionais;



Avaliação da viabilidade financeira e económica; e

3

Incluiu uma extensão de Gaborone para Mmamabula para captar o tráfego potencial de carvão para
exportação.
4
O âmbito foi limitado à ligação Kigali‐Dar es Salaam e excluiu Kampala‐Bujumbura, uma vez que o estudo
deveria ter por base estudos anteriores disponíveis.
5
Incluiu igualmente a linha de Gaborone para Mmamabula para captar o tráfego potencial de carvão para
exportação.
6
A ligação Kigali‐Dar es Salaam foi estudada ao nível do estudo integral de viabilidade em 2019, sendo assim
excluída dos TdR do estudo integral de viabilidade.

| 14

RELATÓRIO FINAL | Estudo Preliminar Detalhado (EPD) da Rede Ferroviária Integrada
Africana de Alta Velocidade no âmbito da Visão 2063 e Plano Diretor



Ref. CPCS: 16528

Elaboração de um roteiro para a execução do projeto e de documentos de concurso
para as próximas fases do projeto.

Além disso, preparámos tratados/acordos de cooperação multinacionais para todos os seis
países envolvidos nos dois projetos‐piloto acelerados (i.e., Botswana, Burundi, Namíbia,
Ruanda, África do Sul e Uganda). A versões preliminares dos tratados/acordos são
apresentados no Anexo G e Anexo H.

Estrutura do Relatório
As restantes partes do relatório estão estruturadas do seguinte modo:


Capítulo 2: Plano Diretor da AIHSRN, apresentando os Planos Diretores para 2033 e
2043;



Capítulo 3: Opções Técnicas e Recomendações, que discute as opções técnicas e
recomendações disponíveis para a AIHSRN;



Capítulo 4: Operações Ferroviárias Transnacionais, que fornece as melhores práticas no
tratamento das principais questões relacionadas com os caminhos de ferro
transnacionais, como o contrato de transporte, a interoperabilidade e as passagens de
fronteiras do ponto de vista jurídico;



Capítulo 5: Financiamento da Implementação do Plano Diretor, onde se apresentam as
opções de financiamento disponíveis que podem ser consideradas para a AIHSRN;



Capítulo 6: Gestão do Impacto Ambiental e Social, que identifica a um nível elevado os
potenciais impactos ambientais e sociais e fornece uma lista de verificação para a
mitigação e acompanhamento dos impactos;



Capítulo 7: Roteiro de Implementação, que apresenta as etapas de implementação e a
estratégia nacional de preparação para que os países envolvidos se possam preparar
para o desenvolvimento da AIHSRN.



Anexo A. Metodologia de priorização das ligações, seus resultados e seleção de
projetos‐piloto, que descreve o Quadro de Priorização de Projetos (QPP) acordado e
aplicado para definir as ligações prioritárias da AIHSRN de modo a selecionar os projetos‐
piloto e seus resultados.



Anexo B. Estudo Preliminar Detalhado do projeto‐piloto acelerado: Gaborone‐Walvis
Bay, que apresenta detalhadamente o âmbito da ligação Gaborone‐Walvis Bay.



Anexo C. Estudo Preliminar Detalhado do projeto‐piloto acelerado: Dar es Salaam‐
Kigali, que apresenta detalhadamente o âmbito da ligação Dar es Salaam‐Kigali.



Anexo D. Estratégia de Financiamento para os Projetos‐Piloto Acelerados, que
apresenta a estratégia de financiamento para os dois projetos‐piloto acelerados.
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Anexo E. TdR para Estudo de Viabilidade para Joanesburgo‐Gaborone‐Walvis Bay, que
apresenta os TdR para a fase seguinte, i.e., estudo de viabilidade para a ligação
Gaborone‐Walvis Bay.



Anexo F. TdR para o Estudo de Viabilidade para Kampala‐Bujumbura, que apresenta
os TdR para a fase seguinte, i.e., estudo de viabilidade para a ligação Kampala‐
Bujumbura (uma vez que o estudo de viabilidade para Dar es Salaam‐Kigali foi realizado
em 2019).



Anexo G. Minuta do Tratado Multinacional / Acordo de Cooperação do Projeto Piloto
Acelerado: Gaborone‐ Walvis Bay, que apresenta uma versão preliminar de acordo para
os países envolvidos no desenvolvimento da ligação Gaborone‐Walvis Bay, i.e., o
Botswana e a Namíbia.



Anexo H. Projeto de Tratado Multinacional / Acordo de Cooperação para Piloto
Acelerado: Dar es Salaam‐Kigali / Kampala‐Bujumbura, que apresenta uma versão
preliminar de acordo para os países envolvidos no desenvolvimento das ligações Dar es
Salaam‐Kigali e Kampala‐Bujumbura, i.e., Burundi, Ruanda, Uganda e Tanzânia.



Anexo I. Narração de vídeo promocional da AIHSRN, que apresenta o guião utilizado no
vídeo promocional da AIHSRN produzido no âmbito desta missão.
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Plano Diretor
da AIHSRN
Visão Inicial para o Plano Diretor da AIHSRN
No início da missão, foram identificadas 74 ligações a partir da visão inicial da rede 4x6 para
formar a Rede Ferroviária de Alta Velocidade Integrada Africana (AIHSRN) da Agenda 2063,
para:


Selecionar dois projetos‐piloto acelerados e 11 projetos‐piloto adicionais que irão ser
apoiados pela CUA e pela AUDA‐NEAPD; e



Desenvolver planos diretores para 2033 e 2043.7

Abaixo encontra‐se uma lista das ligações, imediatamente seguidos por um mapa. Procedeu‐se
a uma classificação geográfica8 para equilibrar o desenvolvimento em toda a região durante a
seleção do projeto‐piloto e a programação do plano diretor.
Tabela 2‐1: Lista das 74 Ligações

Ligação
1
2
3
4

Início e Conclusão da Ligação
Alexandria, EGY ‐ Bengasi, LBY
Bengasi, LBY ‐ Trípoli, LBY
Trípoli, LBY ‐ Túnis, TUN
Túnis, TUN ‐ Argel, DZA

Comprimento
(km)
1.019
987
764
700

Classificação Geográfica
Nordeste e Noroeste e Centro Norte
Noroeste e Centro Norte
Noroeste e Centro Norte
Noroeste e Centro Norte

7

Os TdR para a missão tinham inicialmente um âmbito de programação em cinco fases de 10 anos até 2063. No
entanto, foi acordado, durante o Seminário de Validação da Versão Preliminar do Relatório Final realizado em
Joanesburgo em abril de 2019, que o plano diretor fosse programado para duas fases de 10 anos até 2043.
8
A classificação geográfica agrupa os países africanos em seis regiões para efeitos do presente estudo.
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Ligação

Início e Conclusão da Ligação

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31*
32*
33+
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Argel, DZA ‐ Sidi Bel Abbes, DZA
Sidi Bel Abbes, DZA ‐ Casablanca, MOR
Casablanca, MOR ‐ Laayoune (El Aaium), ESH
Laayoune (El Aaium), ESH ‐ Nouakchott, MRT
Nouakchott, MRT ‐ Dakar, SEN
Dakar, SEN ‐ Banjul, GMB
Banjul, GMB ‐ Conacri, GIN
Conacri, GIN ‐ Monróvia, LIB
Monróvia, LIB ‐ Abidjan, CIV
Abidjan, CIV ‐ Acra, GHA
Acra, GHA ‐ Lagos, NGA
Lagos, NGA ‐ Douala, CMR
Douala, CMR ‐ Bangui, CAF
Bangui, CAF ‐ Juba, SSD
Juba, SSD ‐ Kampala, UGD
Kampala, UGD ‐ Nairobi, KEN
Nairobi, KEN ‐ Mombasa, KEN
Dakar, SEN ‐ Tambacounda, SEN
Tambacounda, SEN ‐ Bamako, MLI
Bamako, MLI ‐ Ouagadougou, BFA
Ouagadougou, BFA ‐ Niamey, NER
Niamey, NER ‐ N'Djamena, TCD
N'Djamena, TCD ‐ Khartoum, SDN
Cartum, SDN ‐ Asmara, ERI
Asmara, ERI ‐ Adis Abeba, ETH
Adis Abeba, ETH ‐ Djibuti, DJI
Pointe Noire, CGO ‐ Brazzaville, CGO
Brazzaville, CGO ‐ Kinshasa, DOC
Kinshasa, DOC ‐ Bujumbura, BDI
Kigali, RWA ‐ Dar es Salaam, TZA
Walvis Bay, NMB ‐ Windhoek, NMB
Windhoek, NAM ‐ Gaborone, BOT
Gaborone, BOT ‐ Joanesburgo, SAF
Joanesburgo, SAF ‐ Maputo, MOZ
Pretória, SAF ‐ Durban, SAF
Argel, DZA ‐ Abuja, NGA
Abuja, NGA ‐ Lagos, NGA
Lobito, AGO ‐ Lusaca, ZMB
Lusaca, ZMB ‐ Beira, MOZ
Yaoundé, CMR ‐ Bata, GNQ
Bata, GNQ ‐ Libreville, GBN
Libreville, GBN ‐ Pointe Noire, CGO
Pointe Noire, CGO ‐ Luanda, AGO
Trípoli, LBY ‐ N'Djamena, TCD

Comprimento
(km)
388
901
1.058
1.152
523
434
753
796
903
508
534
934
1.066
1.551
672
627
459
447
700
835
523
1.630
2.396
742
771
637
398
19
1.338
1.476
269
1.026
348
524
626
3.428
683
2.253
818
353
241
764
694
2.437

Ref. CPCS: 16528

Classificação Geográfica
Noroeste e Centro Norte
Noroeste e Centro Norte
Noroeste e Centro Norte
Noroeste e Centro Norte
Noroeste e Centro Norte e Oeste
Oeste
Oeste
Oeste
Oeste
Oeste
Oeste
Oeste e Central
Central
Central e Oriental
Oriental
Oriental
Oriental
Oeste
Oeste
Oeste
Oeste
Oeste e Central
Central e Nordeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Central
Central
Central e Oriental
Oriental
Austral
Austral
Austral
Austral
Austral
Noroeste e Centro Norte e Oeste
Oeste
Central e Austral
Austral
Central
Central
Central
Central
Noroeste e Centro Norte e Central
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Ligação
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72+
73
74

Início e Conclusão da Ligação
N'Djamena, TCD ‐ Bangui, CAF
Bangui, CAF ‐ Brazzaville, CGO
Brazzaville, CGO ‐ Luanda, AGO
Adis Abeba, ETH ‐ Nairobi, KEN
Nairobi, KEN ‐ Dodoma, TZA
Dodoma, TZA ‐ Lusaca, ZMB
Lusaca, ZMB ‐ Gaborone, BOT
Alexandria, EGY ‐ Khartoum, SDN
Khartoum, SDN ‐ Mogadíscio, SOM
Luanda, AGO ‐ Windhoek, NAM
Windhoek, NAM ‐ Cidade do Cabo, SAF
Mogadíscio, SOM ‐ Mombaça, KEN
Mombaça, KEN ‐ Dar es Salaam, TZA
Dar es Salaam, TZA ‐ Nacala, MOZ
Nacala, MOZ ‐ Maputo, MOZ
Maputo, MOZ ‐ Durban, SAF
Durban, SAF ‐ Cidade do Cabo, SAF
Ouagadougou, BFA ‐ Abidjan, CIV
Mbeya, TZA ‐ Lilongwe, MLI
Lilongwe, MLI ‐ Harare, ZIM
Harare, ZIM ‐ Joanesburgo, SAF
Joanesburgo, SAF ‐ Maseru, LSO
Maseru, LSO ‐ Cidade do Cabo, SAF
Kampala, UGD ‐ Bujumbura, BDI
Lilongwe, MLI ‐ Nacala, MOZ
Niamey, NER ‐ Cotonou, BEN

Comprimento
(km)
1.019
536
694
1.416
623
1.464
1.309
2.196
2.336
1.882
1.632
970
370
986
1.993
526
1.582
1.120
631
851
1.221
412
1.135
596
814
955

Ref. CPCS: 16528

Classificação Geográfica
Central
Central
Central
Nordeste e Oriental
Oriental
Oriental e Austral
Austral
Nordeste
Nordeste
Central e Austral
Austral
Nordeste e Oriental
Oriental
Oriental e Austral
Austral
Austral
Austral
Oeste
Oriental e Austral
Austral
Austral
Austral
Austral
Oriental
Austral
Oeste

*As ligações 31 e 32 serão tratadas como uma única ligação para fins da nossa análise.
A ligação 33 foi inicialmente Kinshasa‐Kigali, e a Ligação 72 foi Kampala‐Kigali durante a Fase 1 desta missão. As ligações foram ajustadas conforme
mostrado na tabela acima, com base nas consultas com o cliente para melhor ligar o Burundi à rede.
Fonte: CPCS, com base no conceito de rede 4x6 da Rede Ferroviária de Alta Velocidade Integrada Africana (AIHSRN).
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Figura 2‐1: Visão Inicial da Rede Ferroviária Integrada Africana de Alta Velocidade

Fonte: CPCS.

A partir da rede 4x6 inicial, foram selecionadas as ligações que cumprem os objetivos abaixo
acordados (com alguns ajustamentos e ligações adicionais baseadas na realidade do terreno,
tendo por base as recomendações da AUDA‐NEPAD e dos seminários de validação técnica) para
formar os Planos Diretores de 2033 e 2043.

| 20

RELATÓRIO FINAL | Estudo Preliminar Detalhado (EPD) da Rede Ferroviária Integrada
Africana de Alta Velocidade no âmbito da Visão 2063 e Plano Diretor

Ref. CPCS: 16528

Objetivos Acordados da AIHSRN
O mandato a longo prazo da AIHSRN é facilitar a integração económica e física do continente.

são quatro os objetivos principais que a AIHSRN deve
esforçar‐se por cumprir a longo prazo,9 a saber:

Assim,

1. Ligar países interiores a portos marítimos;
2. Criar interligações entre diferentes regiões/partes do continente africano;
3. Estabelecer "Vias Transafricanas", semelhantes às Autoestradas Transafricanas (AT),
preenchendo simultaneamente lacunas nas infraestruturas de transportes nos principais
corredores; e
4. Ligar todas as capitais políticas e económicas.
Cada um dos objetivos é explicado abaixo.

2.2.1 Ligar países interiores a portos marítimos
Os caminhos de ferro em África
foram em grande parte construídos
por potências coloniais para a
extração de recursos das regiões
interiores. A política e a economia
que
determinaram
as
rotas
ferroviárias também determinaram
as fronteiras dos países que estão em
vigor hoje. Há 16 países interiores em
África, como mostrado no mapa à
direita.

Figura 2‐2: Países Interiores

Para proporcionar aos
países interiores acesso
ferroviário ao mar, são
necessárias iniciativas e
investimentos
transnacionais.
Seguidamente apresenta‐se a lista de
ligações que permitirão o acesso Fonte: CPCS
entre países interiores onde o serviço
ferroviário é inexistente e os portos marítimos.

9

Estes objetivos da AIHSRN foram discutidos e acordados durante o Seminário de Validação da Versão Preliminar
do Relatório Final realizado em Joanesburgo em abril de 2019.
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2.2.2 Ligar as Regiões
Muitas regiões de África dispõem de redes ferroviárias que têm ou tiveram ligações entre
países. No entanto, nenhuma das linhas ferroviárias existentes está totalmente operacional,
ligando diferentes regiões de África.

Para que a integração dos caminhos de ferro em todo o
continente seja uma realidade, é necessário interligar as
diferentes regiões de África.
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Figura 2‐3: Rede Ferroviária Existente de África

Fonte: CPCS

2.2.3 Criação de Vias Transafricanas ("Pontes Terrestres")
Uma "ponte terrestre" ferroviária, por definição, é o transporte ferroviário de mercadorias
entre portos de cada lado de uma massa terrestre, assegurando o tráfego do mar por uma ponte
terrestre, e depois, de volta ao mar, cortando caminho pela via terrestre existente no meio
(sendo que a ferrovia é a infraestrutura que faz a ponte entre os dois portos). Tal ponte terrestre
pode ser otimizada como ligação multimodal ferroviária/rodoviária/gasoduto e de fibra ótica.
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No entanto, com o transporte marítimo de hoje, que é substancialmente mais barato do que o
transporte terrestre de mercadorias em longas distâncias, é pouco provável que muitas cargas
viajem pelo mar, chegando a terra num porto de um lado do continente, passem através dos
caminhos de ferro para um porto do outro lado do continente e, em seguida, continuem a sua
viagem pelo mar.
No entanto, existem benefícios em considerar
estas "pontes terrestres" Este‐Oeste e Norte‐Sul
neste plano diretor, uma vez que:

Colmatar Lacunas nos Corredores
Continentais
Um dos nossos mandatos na Fase 1 foi
identificar ligações que tenham maiores
hipóteses de sucesso. Como tal, as ligações
dentro dos corredores de transporte
existentes com infraestruturas funcionais
teriam uma melhor pontuação do que as
ligações dentro de corredores com pouca ou
nenhuma capacidade em termos de
infraestruturas rodoviárias ou sem
infraestruturas ferroviárias.



Coincidem em grande medida com as
rotas das Autoestradas Transafricanas e
com outros corredores comerciais e de
transporte reconhecidos do continente,
como o corredor Trans‐Calaári e o
Corredor Central; assim, também
ajudarão a preencher as lacunas
existentes em matéria de infraestruturas
nos principais corredores.



Já
são
corredores
amplamente
reconhecidos e reafirmá‐los como
principais corredores de transporte do
continente ajudará a orientar as
atividades de desenvolvimento das
infraestruturas ferroviárias a nível
regional e nacional.



Proporcionarão aos países interiores uma variedade de acessos ao mar (rotas
alternativas para importações e exportações), reduzindo a sua dependência
relativamente a um único corredor.



Irão ligar diferentes regiões do continente através dos principais portos marítimos,
abrindo a possibilidade de desembarque de carga num porto de uma região para viajar
para outra região (por exemplo, desembarque de carga em Mombaça para viajar para
N’Djamena) quando for mais eficiente em termos de tempo e custo (dependendo das
condições de outras opções em termos de rotas).



Contribuirão para facilitar um comércio intrarregional mais amplo no continente.



Proporcionarão aos países mais opções em termos dos itinerários a seguir em cada
corredor, incentivando, potencialmente, uma maior concorrência entre os corredores e
os portos de entrada.



Abrirão o interior do continente a mais oportunidades de desenvolvimento.

As pontes terrestres Este‐Oeste e Norte‐Sul
apresentadas nesta seção coincidem em
grande medida com os principais corredores
comerciais e de transporte do continente,
sendo que o desenvolvimento destas
ligações preencheria as lacunas nos
corredores continentais.
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Figura 2‐4: Ligações que criam Pontes Terrestres Este‐Oeste

Fonte: CPCS
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Figura 2‐5: Ligações que criam Pontes Terrestres Norte‐Sul

Fonte: CPCS

2.2.4 Ligação entre as Capitais Políticas e Económicas
A integração económica e física do continente só pode ser alcançada se a rede servir todos os
centros políticos e económicos e se for desenvolvida de forma geograficamente equilibrada.
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Linhas de Bitola Padrão Operacionais e na Fase Avançada de
Desenvolvimento como Componentes Essenciais
O plano é cumprir os três primeiros objetivos até 2033, interligando seguidamente todas as
capitais até 2043. Nas páginas seguintes encontra‐se um mapa. Prevê‐se que muitas linhas
sejam desenvolvidas antes e depois, e que farão parte da AIHSRN. O mapa na página seguinte
demonstra o aspeto que a rede poderá ter após o desenvolvimento completo.
Deve notar‐se que algumas das ligações estão atualmente operacionais ou estão numa fase
avançada de desenvolvimento. Estas incluem as seguintes ligações e serão os componentes
essenciais da AIHSRN.
Tabela 2‐2: Ferrovias com Bitola Padrão no Continente – tanto em funcionamento como em fases avançadas de
desenvolvimento, que podem vir a fazer parte da AIHSRN

Ligações
Ligação Ferroviária 1 Alexandria,
EGY ‐ Bengasi, LBY (Troço
Alexandria‐Mursa Matruh)
Ligação Ferroviária 6 Sidi Bel
Abbes, DZA ‐ Casablanca, MOR
(Troço Tânger‐Casablanca)
Ligação Ferroviária 20 Kampala,
UGD ‐ Nairobi, KEN
Ligação Ferroviária 21 Nairobi,
KEN ‐ Mombaça, KEN
Ligação Ferroviária 29 Asmara,
ERI ‐ Adis Abeba, ETH (Troço
Mikelle‐Addis Abeba)
Ligação Ferroviária 30 Adis
Abeba, ETH ‐ Djibuti, DJI
Ligação Ferroviária 34 Kigali, RWA
‐ Dar es Salaam, TZA

Região
Região Nordeste

Comentários
Parte em funcionamento (ligação
Alexandria‐Mursa Matruh)

Região Noroeste
e Centro Norte

operacional

Região Oriental

Avaliação de viabilidade e projeto
preliminar concluído
Em funcionamento

Ligação Ferroviária 40 Argel, DZA
‐ Abuja, NGA (Troço Abuja‐Kano)

Região Ocidental

Ligação Ferroviária 41 Abuja,
NGA ‐ Lagos, NGA
Ligação Ferroviária 56 Alexandria,
EGY ‐ Cartum, SDN (Troço
Alexandria‐Qena)

Região Ocidental

Região Oriental
Região Nordeste

Parte em construção (ligação Mikelle‐Addis
Abeba)

Região Nordeste

Em funcionamento

Região Oriental

Parte (ligação Dar es Salaam‐Makutupora)
em construção; estudo de viabilidade e
projeto preliminar concluído para a ligação
Makutupora‐Isaka; PILOTO SELECIONADO
Parte em funcionamento (ligação Kaduna‐
Abuja); parte em construção (ligação Kano‐
Kaduna)
Em construção

Região Nordeste

Parte em funcionamento (ligação
Alexandria‐Qena)

Fonte: Análise da CPCS.
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Figura 2‐6: Linhas ferroviárias de bitola padrão no continente – em funcionamento e em fases avançadas de
desenvolvimento, que podem fazer parte da AIHSRN

Fonte: CPCS

Plano Diretor da AIHSRN para 2033 e 2043
2.4.1 Plano Diretor 2033 e Projetos‐Piloto
O Plano Diretor 2033 visa cumprir os três primeiros objetivos:
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1. Ligar países interiores a portos marítimos;
2. Criar interligações entre diferentes regiões/partes do continente africano; e
3. Estabelecer "Vias Transafricanas", semelhantes às AT, preenchendo simultaneamente
lacunas nas infraestruturas de transportes nos principais corredores.
Adicionalmente, algumas das ligações de bitola padrão atualmente em funcionamento ou na
fase avançado de desenvolvimento encontram‐se integradas no plano diretor.
Das ligações selecionadas para o Plano Diretor 2033, duas foram selecionadas como projetos‐
piloto acelerados e 11 como projetos‐piloto adicionais, conforme se apresenta abaixo.
Tabela 2‐3: Projetos‐Piloto Acelerados e Projetos‐Piloto Adicionais
Nº

Projetos‐Piloto

País

Propriedade CER

Comentários

Projetos‐Piloto Acelerados
1.

Ligação Ferroviária 34 Kigali, RWA ‐
Dar es Salaam, TZA (Região Oriental,
Prioridade 43 ACM)
Ligação Ferroviária 72: Kampala,
UGD ‐ Bujumbura, BDI* (Região
Oriental, Prioridade 5 ACM)

2.

Burundi,
Ruanda,
Tanzânia e
Uganda

COMESA, CAO,
CEEAC, IGAD,
SADC

Ligação Ferroviária 36 Windhoek,
NAM ‐ Gaborone, BOT (Região Sul,
Prioridade 4 ACM)
Ligação Ferroviária 35 Walvis Bay,
NMB ‐ Windhoek, NMB (Região Sul,
Prioridade 38 ACM)
Ligação Ferroviária 37 Gaborone,
BOT – Joanesburgo, SAF (Região Sul,
Prioridade 14 ACM)

Selecionada com base
no QPP**

Selecionada com base
no QPP; "Trans‐
Calaári"

Botswana,
Namíbia,
África do Sul

SADC
L37 acrescentada para
captar os níveis de
tráfego mais elevados,
a pedido da AUDA‐
NEPAD.

Projetos‐piloto Adicionais
1.

Ligação Ferroviária 20 Kampala, UGD
‐ Nairobi, KEN (Região Oriental,
Prioridade 1 ACM)

Uganda,
Quénia

COMESA, CAO,
IGAD

Selecionada com base
no QPP

2.

Ligação Ferroviária 66 Ouagadougou,
BFA ‐ Abidjan, CIV (Região Oriental,
Prioridade 6 ACM)

Burquina
Faso; Costa
do Marfim

CEN‐SAD,
CEDEAO

Selecionada com base
no QPP

3.

Ligação Ferroviária 4 Túnis, TUN ‐
Argel, DZA (Regiões Noroeste e
Centro Norte, Prioridade 8 ACM)

Argélia,
Marrocos,
Tunísia

UMA,
COMESA, CEN‐
SAD

Selecionada com base
no QPP; também
promovida pela UMA
como "Trans‐
Magrebe"

Ligação Ferroviária 5: Argel, DZA ‐
Sidi Bel Abbes, DZA (Regiões
Noroeste e Centro Norte, Prioridade
53 ACM)
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Projetos‐Piloto

País

Propriedade CER

Ref. CPCS: 16528

Comentários

Ligação Ferroviária 6: Sidi Bel Abbes,
DZA ‐ Casablanca, MOR (Regiões
Noroeste e Centro Norte, Prioridade
20 ACM)
4.

Ligação Ferroviária 74 Niamey, NER ‐
Cotonou, BEN (Região Ocidental,
Prioridade 18 ACM)

Benim, Níger

CEN‐SAD,
CEDEAO

Selecionada com base
no QPP

5.

Ligação Ferroviária 56 Alexandria,
EGY ‐ Khartoum, SDN (Região
Nordeste, Prioridade 41 ACM)

Egito, Sudão

COMESA, CEN‐
SAD, IGAD

Selecionada com base
no QPP; também
promovida pelo IGAD

6.

Ligação Ferroviária 29 Asmara, ERI ‐
Adis Abeba, ETH (Região Nordeste,
Prioridade 47 ACM)

Erétria,
Etiópia

COMESA, CEN‐
SAD, IGAD

Selecionada com base
no QPP

7.

Ligação Ferroviária 43 Lusaca, ZMB ‐
Beira, MOZ (Região Sul, Prioridade
52 ACM)

Moçambique
, Zâmbia,
Zimbábue

COMESA,
SADC

Selecionada com base
no QPP

8.

Ligação Ferroviária 17 Douala, CMR ‐
Bangui, CAF (Região Central,
Prioridade 66 ACM)

Camarões,
República
Centro‐
Africana

CEN‐SAD,
ECCS

Selecionada com base
no QPP

9.

Ligação Ferroviária 49 N'Djamena,
TCD ‐ Bangui, CAF (Região Central,
Prioridade 67 ACM)

Chade,
República
Centro‐
Africana

CEN‐SAD,
ECCS

Selecionada com base
no QPP

Mali, Senegal

CEN‐SAD,
CEDEAO

Promovido pela
CEDEAO como "Dakar‐
Bamako"

Quénia,
Sudão do Sul

COMESA, CAO,
IGAD

Adicionado após o
Seminário de
Validação da Versão
Preliminar do
Relatório Final
realizado em
Joanesburgo em abril
de 2019; Promovido
pela IGAD

10. Ligação Ferroviária 22 N'Djamena,

TCD ‐ Bangui, CAF (Região Ocidental,
Prioridade 68 ACM)
Ligação Ferroviária 23 Tambacounda,
SEN ‐ Bamako, MLI (Região
Ocidental, Prioridade 21 ACM)
11. Ligação Ferroviária 75 Lamu, KEN ‐

Juba, SSD

*A Ligação 72 foi Kampala‐Kigali durante a Fase 1 desta missão. As ligações foram ajustadas conforme mostrado na tabela acima, com base
nas consultas com o cliente para melhor ligar o Burundi à rede.
** O Quadro de Priorização de Projetos (QPP) e a Análise com Critérios Múltiplos (ACM) realizados durante a Fase 1 da Missão são
apresentados no 0.
Fonte: CPCS

Estas ligações devem ser apoiadas pela CUA / NEPAD‐AUDA para poderem avançar
rapidamente.
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O mapa abaixo apresenta o Plano Diretor 2033, incluindo dois projetos‐piloto acelerados e 11
projetos‐piloto adicionais.
Figura 2‐7: Plano Diretor AIHSRN 2033

Fonte: CPCS
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2.4.2 Plano Diretor 2043
O Plano Diretor 2043 visa cumprir o quarto objetivo, que serve para ligar todas as capitais
políticas e económicas.
Figura 2‐8: Plano Diretor AIHSRN 2043

Fonte: CPCS
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2.4.3 Resumo das Ligações do Plano Diretor
A tabela abaixo apresenta as ligações incluídas nos planos diretores.
Tabela 2‐4: Ligações do Plano Diretor

Ligação

Início e Conclusão da Ligação

Comprimento
(km)
1.019
987
764
700

1
2
3
4

Alexandria, EGY ‐ Bengasi, LBY
Bengasi, LBY ‐ Trípoli, LBY
Trípoli, LBY ‐ Túnis, TUN
Túnis, TUN ‐ Argel, DZA

5

Argel, DZA ‐ Sidi Bel Abbes, DZA

6

Sidi Bel Abbes, DZA ‐ Casablanca, MOR

7

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Casablanca, MOR ‐ Laayoune (El Aaium),
ESH
Laayoune (El Aaium), ESH ‐ Nouakchott,
MRT
Nouakchott, MRT ‐ Dakar, SEN
Dakar, SEN ‐ Banjul, GMB
Banjul, GMB ‐ Conacri, GIN
Conacri, GIN ‐ Monróvia, LIB
Monróvia, LIB ‐ Abidjan, CIV
Abidjan, CIV ‐ Acra, GHA
Acra, GHA ‐ Lagos, NGA
Lagos, NGA ‐ Douala, CMR
Douala, CMR ‐ Bangui, CAF

18
19
20

Bangui, CAF ‐ Juba, SSD
Juba, SSD ‐ Kampala, UGD
Kampala, UGD ‐ Nairobi, KEN

21
22

Nairobi, KEN ‐ Mombasa, KEN
Dakar, SEN ‐ Tambacounda, SEN

459
447

23

Tambacounda, SEN ‐ Bamako, MLI

700

24
25
26
27

Bamako, MLI ‐ Ouagadougou, BFA
Ouagadougou, BFA ‐ Niamey, NER
Niamey, NER ‐ N'Djamena, TCD
N'Djamena, TCD ‐ Khartoum, SDN

835
523
1.630
2.396

8

Comentários

Plano Diretor 2043
Plano Diretor 2043
Plano Diretor 2043
Plano Diretor 2033; um dos
11 projetos‐piloto adicionais,
combinado com L5 e L6
388 Plano Diretor 2033; um dos
11 projetos‐piloto adicionais,
combinado com L4 e L6
901 Plano Diretor 2033; um dos
11 projetos‐piloto adicionais,
combinado com L4 e L5
1.058 Plano Diretor 2043
1.152 Plano Diretor 2043
523
434
753
796
903
508
534
934
1.066
1.551
672
627

Plano Diretor 2043
Plano Diretor 2043
Plano Diretor 2043
Plano Diretor 2043
Plano Diretor 2043
Plano Diretor 2043
Plano Diretor 2043
Plano Diretor 2043
Plano Diretor 2033; um dos
11 projetos‐piloto adicionais
Plano Diretor 2033
Plano Diretor 2033
Plano Diretor 2033; um dos
11 projetos‐piloto adicionais
Plano Diretor 2033
Plano Diretor 2033; um dos
11 projetos‐piloto adicionais,
combinado com L23
Plano Diretor 2033; um dos
11 projetos‐piloto adicionais,
combinado com L22
Plano Diretor 2033
Plano Diretor 2033
Plano Diretor 2033
Plano Diretor 2033
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Ligação

Início e Conclusão da Ligação

29

Asmara, ERI ‐ Adis Abeba, ETH

30
31*
32*
33+
34

Adis Abeba, ETH ‐ Djibuti, DJI
Pointe Noire, CGO ‐ Brazzaville, CGO
Brazzaville, CGO ‐ Kinshasa, DOC
Kinshasa, DOC ‐ Bujumbura, BDI
Kigali, RWA ‐ Dar es Salaam, TZA

35

Walvis Bay, NMB ‐ Windhoek, NMB

36

Windhoek, NAM ‐ Gaborone, BOT

37

Gaborone, BOT ‐ Joanesburgo, SAF

38
39
40
41
42
43

Joanesburgo, SAF ‐ Maputo, MOZ
Pretória, SAF ‐ Durban, SAF
Argel, DZA ‐ Abuja, NGA
Abuja, NGA ‐ Lagos, NGA
Lobito, AGO ‐ Lusaca, ZMB
Lusaca, ZMB ‐ Beira, MOZ

44
45
48
49

Yaoundé, CMR ‐ Bata, GNQ
Bata, GNQ ‐ Libreville, GBN
Trípoli, LBY ‐ N'Djamena, TCD
N'Djamena, TCD ‐ Bangui, CAF

50
51
52
53
54
55
56

Bangui, CAF ‐ Brazzaville, CGO
Brazzaville, CGO ‐ Luanda, AGO
Adis Abeba, ETH ‐ Nairobi, KEN
Nairobi, KEN ‐ Dodoma, TZA
Dodoma, TZA ‐ Lusaca, ZMB
Lusaca, ZMB ‐ Gaborone, BOT
Alexandria, EGY ‐ Khartoum, SDN

57

Khartoum, SDN ‐ Mogadíscio, SOM

58
59

Luanda, AGO ‐ Windhoek, NAM
Windhoek, NAM ‐ Cidade do Cabo, SAF

Ref. CPCS: 16528

Comprimento
Comentários
(km)
771 Plano Diretor 2033; um dos
11 projetos‐piloto adicionais
637 Plano Diretor 2033
398 Plano Diretor 2033
19 Plano Diretor 2033
1.338 Plano Diretor 2033
1.476 Plano Diretor 2033; um dos 2
projetos‐piloto acelerados,
combinado com L72
269 Plano Diretor 2033; um dos 2
projetos‐piloto acelerados,
combinado com L36 e L37
1.026 Plano Diretor 2033; um dos 2
projetos‐piloto acelerados,
combinado com L35 e L37
348 Plano Diretor 2033; um dos
dois projetos‐piloto
acelerados, combinado com
L35 e L36
524 Plano Diretor 2033
626 Plano Diretor 2033
3.428 Plano Diretor 2033
683 Plano Diretor 2033
2.253 Plano Diretor 2033
818 Plano Diretor 2033; um dos
11 projetos‐piloto adicionais
353 Plano Diretor 2043
241 Plano Diretor 2043
2.437 Plano Diretor 2043
1.019 Plano Diretor 2033; um dos
11 projetos‐piloto adicionais
536 Plano Diretor 2033
694 Plano Diretor 2033
1.416 Plano Diretor 2033
623 Plano Diretor 2033
1.464 Plano Diretor 2033
1.309 Plano Diretor 2033
2.196 Plano Diretor 2033; um dos
11 projetos‐piloto adicionais
2.336 Plano Diretor 2033 (Troço
Khartoum‐Adis Abeba); e
Plano Diretor 2043 (Troço
Adis Abeba‐Mogadíscio)
1.882 Plano Diretor 2033
1.632 Plano Diretor 2043
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Ligação

Início e Conclusão da Ligação

66

Ouagadougou, BFA ‐ Abidjan, CIV

67
68
69
70
71
72+

Mbeya, TZA ‐ Lilongwe, MLI
Lilongwe, MLI ‐ Harare, ZIM
Harare, ZIM ‐ Joanesburgo, SAF
Joanesburgo, SAF ‐ Maseru, LSO
Maseru, LSO ‐ Cidade do Cabo, SAF
Kampala, UGD ‐ Bujumbura, BDI

73
74

Lilongwe, MLI ‐ Nacala, MOZ
Niamey, NER ‐ Cotonou, BEN

75

Lamu, KEN ‐ Juba, SSD

Ref. CPCS: 16528

Comprimento
Comentários
(km)
1.120 Plano Diretor 2033; um dos
11 projetos‐piloto adicionais
631 Plano Diretor 2033
851 Plano Diretor 2033
1.221 Plano Diretor 2033
412 Plano Diretor 2033
1.135 Plano Diretor 2043
596 Plano Diretor 2033; um dos 2
projetos‐piloto acelerados,
combinado com L34
814 Plano Diretor 2033
955 Plano Diretor 2033; um dos
11 projetos‐piloto adicionais
1.547 Plano Diretor 2033;
adicionado com base na
discussão durante o
Seminário de Validação da
Versão Preliminar do
Relatório Final realizado em
Joanesburgo em abril de
2019

*As ligações 31 e 32 serão tratadas como uma única ligação para fins da nossa análise.
A ligação 33 foi inicialmente Kinshasa‐Kigali, e a Ligação 72 foi Kampala‐Kigali durante a Fase 1 desta missão. As ligações foram ajustadas
conforme mostrado na tabela acima, com base nas consultas com o cliente para melhor ligar o Burundi à rede.
Fonte: CPCS, com base no conceito de rede 4x6 da Rede Ferroviária de Alta Velocidade Integrada Africana (AIHSRN).

2.4.4 Integração dos Países Insulares na AIHSRN
Para a integração de África, é também importante que os países insulares estejam interligados.
Com base nas rotas aéreas existentes, os mapas seguintes mostram como as capitais nacionais
dos países insulares são e virão a ser integradas na AIHSRN.
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Figura 2‐9: Ligações aéreas entre os nós da AIHSRN e os Países Insulares – Ligações Existentes

Fonte: CPCS
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Figura 2‐10: Ligações aéreas entre os nós da AIHSRN e os Países Insulares – Ligações Potenciais Futuras

Fonte: CPCS
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Opções
Técnicas e
Recomendações
Opções de Transporte Ferroviário
3.1.1 Requisitos da AIHSRN
O objetivo da AIHSRN é constituir uma rede de ligações ferroviárias ao longo de todo o
continente. Para isso, a AIHSRN tem que cumprir vários requisitos chaves, conforme
apresentado abaixo, que, por sua vez, irão determinar as soluções tecnológicas preferenciais
para a AIHSRN.


As tecnologias e os critérios de conceção devem apoiar plenamente o objetivo da
AIHSRN de facilitar a integração física e económica do continente.



A AIHSRN deve satisfazer todas ou o máximo possível e razoável das necessidades de
transporte que venham a surgir, especialmente para o tráfego de passageiros e o
transporte de mercadorias de distâncias mais longas.



Os tempos de trânsito para as viagens de passageiros desde a origem até ao destino
devem ser competitivos em relação ao transporte aéreo, pelo menos num conjunto de
distâncias de viagem mais habituais.



O transporte de mercadorias deve ser competitivo com o transporte rodoviário de
mercadorias, pelo menos numa parte substancial dos segmentos de mercado.
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As tarifas de passageiros e mercadorias devem ser suportáveis e competitivas, em
condições de mercado variáveis em todo o continente. O investimento, o
funcionamento e a manutenção devem, por conseguinte, ser economicamente
eficientes.



A rede e a configuração técnica da AIHSRN, bem como as quotas de mercado que a
AIHSRN poderá obter, deverão manter constantemente a sua viabilidade financeira e
económica.



A rede da AIHSRN deve ser idealmente interoperável, mas deve, no mínimo, permitir o
transporte continuo de mercadorias em todo o continente.



A AIHSRN deve, pelo menos, permitir interfaces adequadas com as linhas ferroviárias
existentes e deve idealmente ser totalmente interoperável com as linhas ferroviárias
existentes, sempre que tal seja tecnicamente possível.



A AIHSRN não deve usar uma nova tecnologia não testada, devendo antes usar sistemas
suficientemente comprovados.



A AIHSRN não deve ser baseada em tecnologias proprietárias que possam ser obtidas
junto de apenas um fornecedor ou um número reduzido de fornecedores.



As tecnologias e os critérios de conceção da AIHSRN devem permitir uma
implementação incremental.



As tecnologias da AIHSRN devem permanecer disponíveis e atualizáveis também no
futuro mais longínquo e permitir a introdução de gerações posteriores dos
equipamentos sem reconfiguração substancial.



As tecnologias da AIHSRN não devem implicar investimentos desnecessários que sejam
exclusivamente impulsionados por propriedades técnicas (como separação de classes
quando tal não for necessário); em vez disso, os investimentos devem ter por base os
requisitos operacionais ou as restrições topográficas.



A AIHSRN deve ser atrativa para doadores de diferentes origens e, portanto, as suas
tecnologias não devem limitar‐se às que são apoiadas por apenas um país ou um número
reduzido de países.



A infraestrutura da AIHSRN deve poder ser construída, o seu funcionamento gerido e os
seus equipamentos sujeitos a manutenção em países com diferentes níveis de
competências e ambientes culturais.



A AIHSRN deverá ser amiga do ambiente e capaz de suportar condições climáticas
extremas de diferentes tipos.

Na seção seguinte apresenta‐se um conjunto de soluções tecnológicas, bem como os pontos
fortes e fracos de cada uma delas.

3.1.2 Soluções Tecnológicas
Foram consideradas as seguintes tecnologias para a AIHSRN:
1. Linha ferroviária de alta velocidade
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2. Linha ferroviária de velocidade semi‐alta
3. Linha ferroviária convencional
4. Sistemas de monocarril de alta velocidade
a. Maglev
b. Transrapid
5. Hyperloop
Cada um deles é discutido abaixo.
1. Linha Ferroviária de Alta Velocidade
A linha ferroviária de alta velocidade é um desenvolvimento avançado da tecnologia de carril
convencional com bitola padrão para permitir velocidades de funcionamento máximas que
podem chegar até 350 km/h. Estes níveis de velocidade só são obtidos em novas linhas com
padrões extremamente elevados de conceção e segurança.
As linhas ferroviárias de alta velocidade necessitam de raios generosos para as curvas, o que
limita a sua adaptabilidade à topografia. As linhas de alta velocidade em terrenos não planos
exigem frequentemente grandes quantidades de viadutos, estacas, pontes e túneis, que são
necessários para acomodar os raios de maior dimensão.
As linhas de alta velocidade são habitualmente limitadas ao transporte de passageiros.
Normalmente, o transporte de mercadorias não é viável com a potencial exceção do transporte
postal e de encomendas de baixo peso.
As linhas ferroviárias de alta velocidade requerem raios generosos para as curvas, enquanto o
transporte de mercadorias pesadas limita bastante a inclinação da via. Uma combinação de
ambos (quase tangente e quase plana) geraria obviamente custos de construção
extraordinariamente elevados, particularmente em terrenos montanhosos ou onde há
necessidade de contornar obstáculos.
As linhas ferroviárias de alta velocidade requerem padrões de manutenção mais elevados do
que as linhas convencionais, com menores graus de tolerância ao nível dos carris, necessidade
de inspeções mais frequentes, etc. O transporte de mercadorias pesadas degrada mais
rapidamente os sistemas de carris, mas necessita de menos precisão de tolerância de bitola,
etc.
As linhas de alta velocidade com serviço de transporte de passageiros utilizam habitualmente
inclinações que podem ir até 35 ‰. Por sua vez, um limite razoável para a operação de
comboios de mercadorias é de cerca de 12,5 ‰. Teoricamente, também seriam possíveis
inclinações mais acentuadas para a carga, mas a potência de tração, o peso de aderência e o
consumo de energia das locomotivas, bem como as forças de tensão nos engates, tornar‐se‐iam
excessivamente elevadas.
Outro efeito surge dos diferentes perfis de velocidade e das propriedades de aceleração e
desaceleração. Para qualquer tipo de linha ferroviária, pode atingir‐se a maior capacidade
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quando os comboios têm perfis de velocidade uniformes (p.ex., todos os comboios são
comboios de carga lentos ou todos os comboios são comboios de alta velocidade). A mistura de
perfis de velocidade tem um efeito altamente negativo na capacidade – quanto maiores forem
as diferenças, menor será a capacidade utilizada. Grandes diferenças de velocidade entre os
comboios de passageiros e de carga estendem normalmente os intervalos de tempo para o
funcionamento dos comboios, com efeitos negativos na capacidade das linhas.
Estes efeitos, tomados em conjunto, excluem os comboios de mercadorias das linhas de alta
velocidade. Consequentemente, a maioria dos países utiliza as suas linhas de alta velocidade
apenas para o transporte de passageiros e o transporte de mercadorias é remetido para a rede
existente, possivelmente modernizada.
As linhas ferroviárias convencionais e de alta velocidade e o material circulante são, em geral,
compatíveis.


O material circulante convencional é geralmente capaz de utilizar linhas de alta
velocidade, apesar das limitações que podem resultar das diferenças ao nível das
tecnologias de sinalização, cargas por eixo e questões similares. No entanto, é pouco
comum operar comboios de passageiros e de mercadorias mais lentos em linhas de alta
velocidade devido às razões acima expostas.



Do mesmo modo, o material circulante de alta velocidade é normalmente compatível
com as redes existentes, desde que seja utilizada a mesma bitola de via. É bastante
comum que os comboios de alta velocidade entrem nas linhas convencionais, de modo
a chegar a destinos que (ainda) não fazem parte da rede ferroviária de alta velocidade,
bem como às zonas existentes de depósitos, resguardo e oficinas de manutenção.

As linhas ferroviárias de alta velocidade já são tecnicamente maduras e foram comprovadas em
muitos corredores de transporte na Europa, Ásia e África do Norte (Marrocos), com muitos
casos de referência e diversos fornecedores que fornecem material circulante e equipamento.
Estão em curso tanto a expansão das redes ferroviárias de alta velocidade existentes como a
implementação de linhas inteiramente novas.
As linhas ferroviárias de alta velocidade são construídas em bitola padrão em todo o mundo,
sendo as passagens de nível sistematicamente separadas. O desenvolvimento posterior pode
permitir velocidades uniformes até 400 km/h.
Em essência, a maioria das características da linha ferroviária de alta velocidade faz com que
seja passível de ser utilizada para a AIHSRN. No entanto, o transporte de mercadorias mais
pesadas seria excluído das linhas ferroviárias de alta velocidade e perder‐se‐iam oportunidades
significativas para ligar a África comercialmente e gerar receitas provenientes do transporte de
mercadorias. Assim sendo, a linha ferroviária de alta velocidade não se adequa a tornar‐se o
sistema padrão da AIHSRN. Pode, no entanto, ser adequada para um número limitado de
corredores em que se justifique, apesar de se limitar ao transporte de passageiros.
2. Linha Ferroviária de Velocidade Semi‐Alta
A linha ferroviária de velocidade semi‐alta também se baseia na adaptação das linhas
convencionais, embora até velocidades de funcionamento de aproximadamente 240 km/h. Não

| 41

RELATÓRIO FINAL | Estudo Preliminar Pormenorizado (EPP) da Rede Ferroviária
Integrada Africana de Alta Velocidade no âmbito da Visão 2063 e Plano Diretor

Ref. CPCS: 16528

requer necessariamente a construção de novas linhas e pode realizar‐se através da
modernização das linhas existentes.
Apresentam‐se abaixo alguns exemplos de linhas ferroviárias de velocidade semi‐alta.
Tabela 3‐1: Exemplos de Linhas Ferroviárias de Velocidade Semi‐Alta
Linha/localização
Corredor Nordeste (Washington‐Boston), EUA
Berlim‐Hamburgo, Alemanha
Colónia‐Aachen, Alemanha
Gautrain (Joanesburgo‐Pretória), África do Sul

Comprimento
(km)
734
384
70
80

Velocidade de funcionamento (km/h)
200 e 220 com ligações curtas a 240
230
250 / suburbano 120
160

Fonte: CPCS

Com exceção de Gautrain, as linhas acima são utilizadas tanto pelos comboios de passageiros
como de mercadorias e podem também ser partilhadas pelos serviços suburbanos de
passageiros (a linha de Gautrain presta exclusivamente serviço suburbano de passageiros).
Combinar o tráfego de passageiros e de mercadorias é uma característica típica das linhas de
velocidade semi‐alta. A distribuição limitada das velocidades dos comboios (comboios de
passageiros com as velocidades típicas acima mencionadas e comboios de mercadorias com
100‐120 km/h) permite que as linhas sejam construídas de uma forma viável tanto ao nível
técnico como económico. O traçado pode ser feito de forma a evitar restrições injustificadas e
custos excessivamente elevados. No caso de projetos concebidos de raiz, recomendamos a
seleção de um traçado que não impeça a conversão para uma operação de alta velocidade no
futuro.
Quanto às linhas de velocidade semi‐alta, a circulação consecutiva de comboios de passageiros
mais rápidos e comboios de mercadorias mais lentos continuaria a exigir intervalos de tempo
alargados para evitar conflitos; continua a existir um efeito negativo sobre a capacidade das
linhas, mas em muito menor medida do que nas linhas de alta velocidade. Assim sendo, um
princípio comum para a operação consiste em separar os comboios de passageiros e de
mercadorias em termos de horários, circulando os comboios de passageiros maioritariamente
durante o dia e os de mercadorias essencialmente durante a noite.
As ligeiras diferenças de velocidade entre os comboios de passageiros e de mercadorias
também permitiriam equilibrar a escala em curva e reduzir o desgaste das rodas e dos carris.
Escala é a altura da parte superior do carril exterior em curva em relação à do carril interior. Destina‐
se a equilibrar a aceleração lateral em curva e, idealmente, a reduzir a aceleração lateral de um
comboio para zero. As forças laterais entre os carris e as rodas – que geram desgaste nas rodas e nos
carris – também seriam zero. No entanto, isto só seria possível para uma velocidade exata. Se os
comboios mais rápidos (passageiros) e mais lentos (carga) utilizarem a mesma linha, é necessário
encontrar um compromisso. Quanto menor for a diferença de velocidades, menor será a aceleração
lateral desequilibrada e, consequentemente, menor será o desgaste. Para além disso, têm de ser
consideradas as cargas por eixo mais pesadas dos comboios de mercadorias, para encontrar o ponto
ótimo. Isto é realisticamente alcançável com as condições das linhas de velocidade semi‐alta.
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As linhas de velocidade semi‐alta são tecnicamente maduras. São utilizadas em todos os
continentes e estão a aumentar ao nível mundial. O equipamento pode ser obtido junto de um
grande número de fornecedores, tanto empresas mundiais como empresas mais pequenas com
origens e enfoque locais. As linhas de velocidade semi‐alta são construídas em todo o mundo
como novas linhas e como melhoria das linhas convencionais existentes.
As linhas ferroviárias de velocidade semi‐alta adequam‐se tanto ao transporte de passageiros
como de mercadorias e, devido ao seu custo mais baixo e a uma maior quota de mercado,
podendo apresentar uma relação custo‐benefício mais favorável do que as de alta velocidade.
Assim sendo, atendem aos requisitos da AIHSRN, destacando‐se das demais, podendo assim,
tornar na tecnologia de referência do projeto.
3. Linha Ferroviária Convencional
A linha ferroviária convencional é a versão mais moderna e económica das tradicionais
tecnologias principais das linhas férreas. As linhas convencionais são utilizadas para velocidades
até 160 km/h, para os comboios de passageiros, e até 120 km/h, para os comboios de
mercadorias, permitindo uma grande flexibilidade de traçado (curvatura e inclinação). As vias
são relativamente fáceis de construir e manter, podem ser utilizados os sistemas de sinalização
convencionais e as travessias rodoviárias podem, em geral, estar ao mesmo nível.
A adequação das linhas ferroviárias convencionais à AIHSRN é limitada pelas baixas velocidades.
Pode, no entanto, haver casos em que as linhas convencionais possam, excecionalmente, fazer
parte da AIHSRN, p.ex., em situações em que a procura de passageiros e as expectativas em
matéria de tempo de viagem são baixas (p.ex., em zonas pouco povoadas), em que o transporte
de mercadorias é dominante e o tráfego de passageiros é marginal, ou onde existam obstáculos
topográficos extraordinários que poderiam dar origem a custos injustificadamente elevados.
As linhas ferroviárias convencionais são usadas em todo o mundo. Está em curso a expansão e
a atualização das linhas existentes e a implementação de novas linhas em vários locais. O
equipamento pode ser obtido junto de um grande número de fornecedores, tanto empresas
mundiais como empresas mais pequenas com origens e enfoque locais. As linhas ferroviárias
convencionais são construídas em todo o mundo e com diversos tipos de bitolas, desde a bitola
métrica (1.000 mm) e bitola de cabo (ou bitola japonesa) (1.067 mm) até à bitola ibérica (1.668
mm) e à bitola indiana mais larga (1.676 mm). As travessias rodoviárias podem geralmente ser
ao nível.
A linha ferroviária convencional é totalmente madura e é a base técnica para todos os sistemas
com velocidades semi‐altas e atenderia a maioria dos requisitos da AIHSRN. No entanto, a sua
velocidade máxima não estaria em conformidade com as expetativas a longo prazo de tempo
de viagem para os serviços de passageiros, comprometendo assim o objetivo de ligar o
continente. Não obstante, as linhas convencionais podem ser usadas em alguns corredores
onde predomina a carga pesada (tais como as ligações entre minas e portos através de zonas
menos povoadas) ou noutras circunstâncias excecionais.
4. Sistemas de Monocarril de Alta Velocidade
Os sistemas de monocarril utilizam uma única viga metálica ou de betão em vez de carris
convencionais e, para velocidades semi‐altas, levitação em vez de rodas. Para superar as
limitações da interface roda/carril foram originalmente estudadas as possibilidades de
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sustentação por ar e levitação magnética. A sustentação por ar foi testada até 430 km/h,
contudo, não foi desenvolvido nenhum sistema comercial. A levitação magnética foi
desenvolvida para sistemas "Maglev" e "Transrapid" com um número limitado de aplicações.
Os sistemas de monocarril:


Permitem velocidades superiores às linhas ferroviárias de alta velocidade;



Foram desenvolvidos exclusivamente para o transporte de passageiros a alta velocidade
em distâncias mais longas;



Destinam‐se principalmente a ligações ponto‐a‐ponto em corredores únicos, em vez de
redes complexas;



Nunca foram destinados ao transporte de mercadorias ou de passageiros de curta
distância;



Não permitem o transporte de mercadorias devido ao seu peso mais elevado e às forças
dinâmicas muito mais elevadas que daí resultam;



Não são compatíveis com os sistemas ferroviárias convencionais;



Permitem inclinações mais reduzidas, exigem raios de curvatura elevados e separação
desnivelada ao longo de todo o percurso; e.



Só podem ser obtidos junto de um número muito limitado de fornecedores.

Assim sendo, os sistemas de monocarril de alta velocidade não satisfazem uma série de
requisitos essenciais da AIHSRN.
Maglev

Maglev (nome derivado de levitação magnética) é uma tecnologia privativa que utiliza forças de
repulsão magnética entre as bobinas a bordo e no sistema de guiamento do carril. Os sistemas
Maglev estão em construção no Japão, incluindo uma ligação de alta velocidade dedicada para
passageiros no corredor extremamente movimentado que liga Tóquio‐Osaka. As velocidades de
funcionamento poderão atingir até 500 km/h. Está disponível um troço da via para testes de
dimensionamento real, que mais tarde se tornará parte da linha.
O sistema Maglev apenas pode ser obtido junto de um número muito limitado de fornecedores.
Só é adequado para transporte rápido de passageiros (e encomendas). Assim, não satisfaria
uma série de requisitos essenciais da AIHSRN, não sendo, portanto, considerado adequado para
a AIHSRN.
Transrapid

Transrapid é uma tecnologia privativa, que utiliza forças magnéticas de atração entre as bobinas
a bordo e placas de aço no sistema de guiamento no carril. O Transrapid está em operação
comercial na China, incluindo operações entre Xangai e o seu aeroporto principal numa
distância de cerca de 40 km a 250 km/h, tendo sido já testado até 450 km/h. Estão em curso
atividades para o seu desenvolvimento até aos 600 km/h na China.
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O Transrapid só pode ser obtido junto de um número muito limitado de fornecedores. Só é
adequado para transporte rápido de passageiros (e encomendas). Por conseguinte, não
satisfaria uma série de requisitos essenciais da AIHSRN, pelo que não é considerado adequado
para a AIHSRN.
5. Hyperloop
O Hyperloop é um conceito de transporte de passageiros em velocidades extremamente altas.
Na sua configuração atual, as cabinas de passageiros (28 passageiros, estão a ser consideradas
cabinas maiores para carros) são transportadas através de tubos de aço com vácuo (1/1.000 de
pressão atmosférica), impulsionadas por motores lineares e guiadas por levitação com efeitos
combinados de sustentação por ar e elevação aerodinâmica. As velocidades futuras são
estimadas em até 1.200 km/h. A largura atual das cabines de passageiros é de
aproximadamente 1,35m.
O Hyperloop está atualmente na fase de testes de conceito, usando modelos a escala reduzida.
As aplicações propostas incluem ligações de alta velocidade entre Nevada e Los Angeles e entre
São Francisco e Los Angeles, entre outras.
O Hyperloop pode tornar‐se um conceito interessante para o transporte terrestre de
passageiros com um potencial de velocidade muito elevado, pelo menos equivalente ao
transporte aéreo subsónico. Não obstante, até ao momento, ainda não foi construído nenhum
sistema de demonstração à escala real.
O Hyperloop, à semelhança dos sistemas de levitação magnética, exigiria a separação
desnivelada ao longo de todo o sistema, não permitiria o transporte de mercadorias mais
pesadas (o tamanho máximo considerado é de automóveis de passageiros), encontra‐se numa
fase conceptual e a quantidade dos fornecedores é muito limitada. Consequentemente, não
satisfaria uma série de requisitos essenciais da AIHSRN e não seria considerado adequado para
a AIHSRN.
Visão Geral e Conclusões sobre as Soluções Tecnológicas
Na tabela abaixo apresentamos uma compilação dos principais critérios e sua satisfação.
Tabela 3‐2: Comparação de Soluções Tecnológicas para a AIHSRN

Critérios
Tecnicamente maduro
Velocidade
competitiva
Combina tráfego de
passageiros e de
mercadorias*
Interoperável com as
vias ferroviárias
existentes

Linha
Ferroviária de
Alta
Velocidade

Linha
Ferroviária de
Velocidade
Semi‐Alta

Linha
Ferroviária
Convencional

++

++

++

‐

‐

++

+

‐

++

++

não

sim

sim

não

não

sim 1)

sim 1)

sim 1)

não

não

Maglev /
Transrapid

Hyperloop
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Critérios
Tecnologia
comprovada*
Tecnologia não
privativa
Expansão incremental
possível
Tecnologia disponível a
longo prazo
Nível de custo
competitivo
Possibilidade de rede
integralmente
interoperável
Atraente para os
países doadores
Possibilidade de
gestão ao nível local
Climaticamente
robusto

Linha
Ferroviária de
Alta
Velocidade

Linha
Ferroviária de
Velocidade
Semi‐Alta

Linha
Ferroviária
Convencional

sim

sim

sim

limitado

não

sim

sim

sim

não

não

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

desconhecido

desconhecido

+

++

++

‐

‐

sim

sim

sim

sim

sim

sim (vários
países podem
fornecer)

sim (muitos
países podem
fornecer)

sim (muitos
países podem
fornecer)

limitado
(poucos países
podem
fornecer)

limitado
(poucos países
podem
fornecer)

limitado

sim

sim

não

não

sim

sim

sim

desconhecido

desconhecido

Maglev /
Transrapid

Hyperloop

Fonte: CPCS

O sistema que cumpre com o maior número de critérios é a linha ferroviária de velocidade semi‐
alta. Apenas os sistemas com carris apresentam potencial para acomodar o tráfego de
mercadorias, o que constitui um requisito essencial para a AIHSRN. Também permitem uma
"redução" para distribuição local, ligação de portos, ramais industriais e afins, e permitem
ligações porta‐a‐porta para o transporte de mercadorias.
Recomendamos a linha ferroviária de velocidade semi‐alta como sistema padrão preferencial
e de referência para a AIHSRN, com a possibilidade de aplicações em certos locais, os sistemas
de alta velocidade ou convencionais, sempre que os requisitos locais ou económicos específicos
o justifiquem.

Interoperabilidade
3.2.1 Requisitos Operacionais
O principal objetivo da AIHSRN é facilitar a integração económica e física do continente. Isto
incluirá o tráfego de passageiros e de mercadorias, salvo nos casos em que estes não sejam
técnica ou economicamente viáveis em determinados corredores ou regiões.
Assim, existem três categorias principais de tráfego que podem tornar‐se mercados‐atrativos
da AIHSRN, nomeadamente:
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Tráfego de passageiros a alta velocidade;



Tráfego de contentores a longa distância; e.



Tráfego convencional de mercadorias a longa distância.

Ref. CPCS: 16528

Estas categorias são analisadas em separado, sempre que se justifique.
A velocidade de projeto da linha ferroviária de velocidade semi‐alta para a AIHSRN está prevista
para atingir até 240 km/h. Pode sofrer alterações em casos específicos, de acordo com as
condições locais, tanto para níveis mais altos como mais baixos. Velocidades semi‐altas
responderiam a uma combinação de:


Procura substancial por parte dos passageiros sensíveis ao tempo de viagem e
possibilidade de suportar níveis de tarifas correspondentemente elevados, e



Menor procura para transporte de mercadorias.

A variação da velocidade de projeto não deve, em caso algum, comprometer a integridade e a
interoperabilidade da AIHSRN.

3.2.2 Normalização e Interoperabilidade
O funcionamento da AIHSRN não deve padecer de limitações ao longo de todo o continente,
mas sim, contornar quaisquer barreiras nacionais ou técnicas. Deve, sempre que razoavelmente
possível, ser igualmente compatível com as redes ferroviárias existentes permitindo, por
conseguinte, alargar a sua área de influência.
Assim sendo, será necessário desenvolver um conjunto mínimo de normas comuns essenciais
para a interoperabilidade em toda a rede e a aplicar em todas as linhas sem qualquer
modificação.
A grande diversidade dos seus corredores ferroviários pode, no entanto, não permitir que a
AIHSRN seja construída e operada com padrões totalmente idênticos em todo o continente. Em
casos excecionais, podem ser necessários ajustamentos de parâmetros (tais como velocidades
de projeto, cargas dos eixos e comprimento dos comboios), a fim de responder a:


Diferentes mercados de transporte;



Diferentes densidades populacionais;



Diferentes condições ambientais e climáticas;



Diferentes restrições topográficas;



Diferentes capacidades técnicas e económicas dos países envolvidos; e/ou



Preferências diferentes em termos de tecnologia e abordagem.

Qualquer ajustamento ou adaptação não deve comprometer a interoperabilidade ao longo da
AIHSRN.
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As secções seguintes abordam as disposições relativas à operação ilimitada no conjunto da
AIHSRN e à interoperabilidade com as linhas ferroviárias existentes, na medida em que
influenciam os critérios operacionais e técnicos da AIHSRN.
Os critérios serão determinados de modo geral para toda a rede, podendo posteriormente ser
ajustados e refinados, e serão aplicados aos projetos‐piloto da LFAV assim que forem
escolhidos.
Interoperabilidade e Harmonização dentro da AIHSRN
Embora uma viagem de comboio “Cabo‐Cairo” seja um evento muito raro, a operabilidade ao
longo de toda a rede deve ser ilimitada para permitir que os comboios passem por ligações onde
exista sobreposição, sem mudança de tecnologia. A interoperabilidade requer a normalização
de determinados parâmetros de projeto em toda a AIHSRN.
O conjunto de normas mínimas para a rede deve, por conseguinte, assegurar um livre fluxo de
locomotivas, composições, unidades múltiplas, carruagens e vagões em toda a AIHSRN e evitar
o intercâmbio ou o transbordo dentro da rede. No entanto, isto não exclui a mudança de
unidades de tração nas fronteiras entre linhas eletrificadas e não eletrificadas. Apresenta‐se na
tabela abaixo uma breve visão geral dos requisitos de normalização dentro da AIHSRN. São
mencionados mais pormenores nas descrições do sistema, sempre que necessário.
Sistema

Bitola da via
Carga por eixo

Gabari/ contorno
cinemático
Sinalização

Sistemas de controlo
e comunicação
Tração/Eletrificação
Catenária e
pantógrafo
Engates

Travões

Tabela 3‐3: Requisitos de Harmonização da AIHSRN
Impacto nos Locais Sem Interoperabilidade

O material circulante não pode passar entre linhas
Possibilidade de as locomotivas e vagões de carga carregados
não poderem passar para uma linha com cargas por eixo
admissíveis mais baixas
Possibilidade de as locomotivas e os vagões com duplo
empilhamento e as carruagens de passageiros não poderem
passar para uma linha com um gabari mais restritivo
Possibilidade de as locomotivas e funcionários (salvo se
receberem formação para ambos os sistemas) não poderem
passar para outras linhas
Possibilidade de as locomotivas e funcionários (salvo se
receberem formação para ambos os sistemas) não poderem
passar para outras linhas
As locomotivas de uma linha eletrificada não poderão passar
para uma linha que não seja eletrificada
As locomotivas não podem passar entre linhas com diferentes
sistemas de catenária e pantógrafo
O material circulante não pode passar entre linhas com
diferentes sistemas de engate, a menos que seja utilizado um
vagão de transição (vagão com diferentes engates em cada
extremidade).
O material circulante não pode passar entre linhas com
diferentes sistemas de travagem.

Importância para a
Interoperabilidade
dos Sistemas
Crítica
Moderada

Moderada

Moderada

Moderada

Moderada
Moderada
Alta

Alta

Fonte: CPCS
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A bitola da via é o único parâmetro que não deve em caso nenhum sofrer desvios. Em teoria, os
outros parâmetros podem ser alterados. No entanto, a sua modificação deve ser suportada por
uma lógica técnica.
Interoperabilidade com os Sistemas Ferroviários Existentes
A interoperabilidade da AIHSRN com os sistemas ferroviários existentes é seriamente limitada
pela bitola da via, uma vez que a maioria dos sistemas ferroviários atuais têm bitola de metro
ou de cabo. A alteração de bitola tem pouco impacto no transporte ferroviário de passageiros
mas tem um impacto significativo no transporte ferroviário a granel, como explicado abaixo:


Ao contrário do tráfego de mercadorias, os passageiros podem geralmente deslocar‐se
facilmente por si próprios numa estação ou fronteira internacional. Como tal, o impacto
de um transporte ferroviário com alterações de bitola é possível de ser gerido, embora
tenha um impacto negativo na qualidade do serviço e nos custos operacionais.



Para o transporte de contentores, o transbordo é possível com um esforço limitado.
Exige, no entanto, estações de triagem e equipamentos específicos para possibilitar a
transferência de contentores entre comboios, com os custos correspondentes. A
contentorização é frequentemente escolhida por razões de segurança e proteção
(incluindo proteção contra roubo), mas também por razões de tempo de transporte,
sendo este último, obviamente, afetado pelo transbordo.



Para o transporte de mercadorias a granel, o transbordo ou a mudança de bitola do
material circulante exige um maior esforço para transferir as mercadorias dos vagões de
uma linha para vagões idênticos ou similares de outra linha. O transbordo tende a ser
uma atividade intensiva em termos de mão‐de‐obra e normalmente requer
equipamento especializado de movimentação, já para não falar de duas frotas de vagões
para transferir as mercadorias da origem para o destino.

O transbordo de contentores ou de mercadorias a granel em situações que envolve alteração
de bitola, apenas se torna financeiramente viável em distâncias muito longas e quando existe
um fluxo de tráfego considerável e regular (para justificar o investimento em vagões
ferroviários). É pouco provável que este caso se aplique no tráfego de contentores em África, e
certamente não será viável para casos termos de cargas a granel.

3.2.3 Projetos Ferroviários Africanos Recentes
De modo geral, a maioria dos parâmetros e normas de conceção utilizados em projetos
ferroviários recentes foram os mesmos, conforme indicado na tabela seguinte. Em todos os
casos foram utilizadas bitolas padrão. Em duas linhas, forma utilizadas as normas de projeto
chinesas, visto que, foram os principais financiadores e construtores da linha. Quando não
foram utilizadas normas chinesas, as normas tendiam a ser de um padrão igual ou superior.
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Tabela 3‐4: Padrões de Projetos Ferroviários Recentes em África
Linha Ferroviária
Fase
Bitola da via
Velocidade de projeto para
transporte de passageiros (ou
máxima de funcionamento) (Km/h)
Velocidade de projeto para
transporte de mercadorias (ou
máxima de funcionamento) (km/h)
Carga admissível por eixo (projeto)
(toneladas)
Contorno cinemático para permitir
empilhamento duplo de contentores
Tração

Sinalização

Controlo e Comunicações

Comprimento dos nós de travessia /
comprimento de projeto dos
comboios (m)
Engates
Travões dos comboios de carga
Normas de projeto

Dar es Salaam‐Kigali (Tanzânia até
Ruanda)
Parcial ‐ em construção; parcial ‐
estudo de viabilidade concluído
Padrão
160

Mombaça‐Nairobi (Quénia)

Benim City‐Obudu (Nigéria)

Em funcionamento

Adis Abeba‐Djibuti (Etiópia até
Djibuti)
Em funcionamento

Padrão
120

Padrão
120

Padrão
120

120

80

80

80

35

25

25

25

sim

sim

sim

sim

Elétrica ‐ Catenária 2x25 kV AC
Autotransformador

Diesel‐elétrico com
possibilidade para eletrificação
futura
Sistema de Bloqueio
Automático (ABS)

Elétrica ‐ Catenária 25 kV AC /
50 Hz

Diesel‐elétrico

Bloqueio semiautomático e
automático e ETCS Nível 2

Sistema de Sinalização por
"Luzes Coloridas"

Sistema base de micro‐ondas

À base de fibra ótica; telefones
fixos e móveis.

880

880

Sistema base de micro‐ondas
com sistema de computador
integrado a bordo
2500

Janney (AAR)
Ar Comprimido
Normas nacionais para a RPC;
China Railway Class I

Janney (AAR)
Ar Comprimido
Normas nacionais para a RPC;
China Railway Class II

Controlo centralizado de tráfego
(CCT) com sistemas baseados em
ETCS/ERTMS
Estações de base e sistema de
sinalização ferroviária (GSM‐R) com
sistema contínuo de fibra ótica
2000

Janney (AAR)
Ar Comprimido
AREMA

Estudo de viabilidade concluído

Janney (AAR)
Ar Comprimido
(a definir)

Fonte: CPCS
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Parâmetros e Normas Recomendados
3.3.1 Recomendações relativas a Parâmetros e Normas
Recomendamos os seguintes parâmetros e normas operacionais:
Tabela 3‐5: Parâmetros e Normas Recomendados
Parâmetro

Carga por eixo de projeto (e
permissível)

30 toneladas

Comprimento dos comboios
de Passageiros
Comprimento dos comboios
de Carga
Normas de projeto

600 metros

Exceção ou considerações adicionais
Com a possibilidade de bitola dupla em
algumas linhas
Poderia ser mais elevado nas linhas onde se
espera que haja altos níveis de tráfego a
granel do que o que está contido na linha
Com flexibilidade significativa permitida

2.000 metros

Com flexibilidade significativa permitida

AREMA ou UIC

Gabari

AAR placa C

Diesel versus Eletrificação

Caso a caso

Tensão de Tração de
Eletrificação
Sistema de Sinalização e
Controlo

25 kV 50 Hz AC

Considerando‐se igualmente a norma China
Railway Class I
Alternativamente, uma nova norma que
satisfizesse ou excedesse os mínimos
previstos na AAR (placa C), UIC e normas
GB/T.
Se for tomada uma decisão de optar pela
operação a diesel desde o início, deverão ser
tomadas determinadas disposições para
implementar a eletrificação no futuro
No caso de se decidir optar pela eletrificação

Sistema de Comunicações

GSM‐R complementado por
fibra ótica, sistemas de
rádio VHF ou UHF e micro‐
ondas
Engates Janney (AAR)
Ar Comprimido

Bitola

Engates (comboios de carga)
Travões do comboio
(comboios de carga)

Recomendação
Padrão

ETCS com o nível
determinado pelos
requisitos operacionais e
ambientais específicos

Também poderiam ser considerados sistemas
CBTC alternativos. Necessário existir
flexibilidade para garantir as tecnologias mais
adequadas e tirar partido de inovações e
desenvolvimentos futuros.
Necessário existir flexibilidade para garantir as
tecnologias mais adequadas e tirar partido de
inovações e desenvolvimentos futuros.
‐
‐

Fonte: CPCS

Cada uma das opções é discutida nas secções seguintes.

3.3.2 Parâmetros de Funcionamento
Bitola
Dispor de bitola padrão é uma recomendação clara para a AIHSRN. A única exceção possível são
as linhas ferroviárias na região da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC),
dada a escala e o desempenho da rede de bitola de cabo na região. No caso de haver uma
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exceção na SADC, esta deverá ter lugar mediante disposições de que as novas linhas construídas
serão:


Operadas com bitola de cabo apenas temporariamente e com o objetivo final de
operarem com bitola padrão; e/ou



A linha deve ser construída como uma via de bitola dupla para a operação de comboios
tanto com bitola de metro como com bitola padrão.

No caso de operação temporária com bitola de cabo, recomendamos que a linha seja construída
com possibilidade de conversão de bitola.
Carga por Eixo
Recomendamos que a carga por eixo de projeto (e admissível) seja definida num valor nunca
inferior a 30 toneladas/eixo. As linhas exclusivamente ou em grande parte para o tráfego de
mercadorias poderiam ser concebidas para cargas por eixo superiores.
Velocidade do Comboio
As velocidades de projeto (ou máxima de funcionamento) devem ser ajustadas de acordo com
o objetivo pretendido relativamente às ligações, bem como o terreno que atravessa.
Recomendamos que a classificação das ligações seja feita de acordo com o objetivo pretendido
e as velocidades de projeto sejam definidas em consonância, do seguinte modo:


Categoria A – apenas comboios de passageiros de alta velocidade
o Velocidade até 320 km/h (ou 330 km/h)
o Inclinação máxima 35 ‰, Raio mínimo 10.000 m



Categoria B – velocidade semi‐alta, combinação de comboios de passageiros e de carga
o Velocidade até 240 km/h, para o serviço de passageiros e até 120 km/h para
comboios de mercadorias
o Inclinação máxima 12,5 ‰, Raio mínimo 5.000 m



Categoria C – principalmente ou apenas comboios de mercadorias
o Velocidade até 120 km/h
o Inclinação máxima12,5 ‰, Raio dependendo da velocidade e do terreno

Deve haver um certo nível de flexibilidade relativamente às questões de latitude e na definição
das velocidades de projeto, de acordo com as especificidades das linhas.
Comprimento dos Comboios
A conceção de comboios com comprimento de 750 m para o transporte de mercadorias e 400
m para transporte de passageiros é prática corrente na Europa e pode ser utilizada como ponto
de partida. Os comprimentos dos comboios de mercadorias tendem a ser significativamente
mais longos na América do Norte, Austrália e China. Os comboios de mercadorias mais longos
podem melhorar significativamente o desempenho financeiro de uma linha ferroviária,
especialmente quando a mão‐de‐obra é dispendiosa ou limitada. Acresce ainda que, comboios
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de dimensões mais longos traduz‐se em menos comboios para garantir a mesma quantidade de
tráfego, são necessários menos circuitos de passagem, contudo, mais longos. Os custos para
alargar os circuitos de passagem e os acessos aos estaleiros para comboios mais compridos são
mais elevados após as linhas ferroviárias estarem em funcionamento. Como tal, recomendamos
que as novas linhas ferroviárias sejam projetadas para comboios de mercadorias e circuitos de
passagem com um comprimento de 2000 m. Entretanto, pode haver razões que permitam
alguma flexibilidade, com base na combinação e composição do tráfego de mercadorias e de
passageiros.
O comprimento dos comboios de passageiros vai determinar o comprimento das plataformas
da estação. Recomendamos um padrão de 600 m com significativa flexibilidade, analisada caso
a caso. Além disso, recomendamos alturas de plataforma de 550 mm acima da parte superior
do carril.
Normas de Projeto do Traçado
As normas recomendadas para o projeto de infraestruturas fixas são a AREMA [American
Railway Engineering and Maintenance‐of‐Way Association] ou UIC [União Internacional dos
Caminhos‐de‐Ferro]. As normas ditarão os parâmetros de projeto para a curvatura horizontal,
inclinação vertical, escala e outros elementos de geometria com base nas velocidades de
projeto da linha.
Gabari de obstáculos
O gabari de obstáculos determina a área da secção transversal que não deve ser ocupada por
edifícios, qualquer outro obstáculo ou equipamento (como postes de sinalização). É
determinado por:


O contorno cinemático máximo admissível dos comboios, compreendendo o seu
contorno estático e os seus movimentos dinâmicos; e.



Uma determinada folga, como uma tolerância entre o contorno cinemático e o gabari.

A imagem abaixo mostra um gabari típico (contorno exterior) com o contorno cinemático
máximo (contorno interior) e as folgas sendo as diferenças entre ambos.
É necessário definir um gabari padrão para a AIHSRN, a fim de assegurar a interoperabilidade
do material circulante. Os seus parâmetros principais devem decorrer do que é normalmente
utilizado na indústria ferroviária e internacionalmente comum, com dimensões que prometam
a melhor interoperabilidade possível com as linhas de bitola padrão existentes (tanto
convencionais como novas).
Existe um número limitado de bitolas comuns em determinadas regiões ou continentes. Alguns
exemplos típicos são:


UIC, utilizado na Europa Ocidental e Oriental, com variações locais;



OSShD (Organização para a Cooperação dos Caminhos‐de‐Ferro ou OSJD), originária da
antiga União Soviética e utilizada nos países seus sucessores e na Finlândia;



AAR, utilizada na América do Norte; e.
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GB/T, usado na China, em alguns países vizinhos e em novos investimentos construídos
de acordo com as normas chinesas.

As linhas entre Adis Abeba e Djibuti e entre Nairobi e Mombaça enquadram‐se nesta última
categoria, com normas chinesas.
Mostram‐se abaixo os três gabaris mais comummente usados. O quarto, da anterior união
soviética, é menos comum, particularmente em termos de altura (5,30 m), é muito mais
exigente e não é utilizado em linhas fora da sua área de influência.
Figura 3‐1: Exemplo de Contorno Cinemático e Gabari
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Figura 3‐2: Gabaris Mais Comummente Usados

China
Gabari



altura: 4,50 / 4,80 m
largura: 3,40 m

América do Norte
Gabari



altura: 4724 m
largura: 3251 m
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Europa
Gabari



altura: 4,65 m
largura: 3,15 m

O gabari padrão para a AIHSRN deverá ser selecionado com o máximo de cuidado. Será
necessário estudar todas as linhas existentes, tanto convencionais como novas, com as quais a
AIHSRN pode vir a operar, bem como as suas condições de funcionamento, material circulante,
contornos cinemáticos e gabaris típicos. Isto será necessário para garantir a interoperabilidade,
já que mesmo uma pequena diferença de alguns centímetros pode comprometer a
interoperabilidade.
Por conseguinte, as considerações e os valores adiante indicados são provisórios, devendo ser
validados através de análises mais aprofundadas, conforme acima mencionado, mas constituem
uma ordem de grandeza provisória e robusta.


A largura padrão do gabari da AIHSRN pode ser provisoriamente fixada em 3,40 m, uma
vez que este é o maior valor dos acima mencionados. Também deve acomodar material
circulante que tenha sido construído de acordo com as normas chinesas. Quando
necessário, deve ser adicionado espaço para passagens de evacuação.



A altura mais elevada das mencionadas acima é definida pela China a 4,80 m acima da
parte superior do carril. As normas UIC e AAR (placa C) são semelhantes, a 4,65 m e 4,72
m, respetivamente. Na maioria dos casos, o material circulante será importado de países
fora de África e os diâmetros dos túneis são normalmente orientados pela altura e não
pela largura. Pode ser recomendável prever espaço suficiente para os comboios de
passageiros de dois andares, para os quais o gabari europeu (UIC) não fornece altura
suficiente. Pode, portanto, ser recomendável usar 4,80 m como ponto de partida.

O empilhamento duplo de contentores, como na linha Nairobi‐Mombaça, deve ser previsto
como característico padrão. Um gabari correspondente nos Estados Unidos tem uma altura de
6,15 m. O efeito sobre os diâmetros dos túneis é mais do que óbvio, e também tornaria a
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eletrificação mais complicada (é necessário espaço adicional, a catenária ficará pelo menos 6,50
m acima da parte superior do carril e os movimentos laterais dos pantógrafos aumentarão em
razão da altura acima da parte superior do carril). É principalmente por razões de custo que não
recomendamos que toda a AIHSRN seja projetada para comboios de mercadorias com
empilhamento duplo; recomendamos que isso seja limitado às linhas que exigem tal capacidade
ou quando tais operações (comboios de maior capacidade e menor número de comboios em
circulação) forem mais económicas. Trata‐se aqui, essencialmente, de ligações ponto‐a‐ponto.

3.3.3 Eletrificação
Diesel vs. Tração Elétrica
A decisão de eletrificar ou não uma linha segue normalmente considerações multifatoriais.
Muitos fatores podem variar em função das condições locais e/ou dos preços de mercado. A
decisão deverá ser tomada, por conseguinte, numa base individual para cada projeto. No
entanto, as abordagens, os critérios e os métodos podem (e devem, por razões de
comparabilidade) ser normalizados, o que permite uma análise normalizada dos custos‐
benefícios.
Comparativamente à operação diesel, a eletrificação tem altos custos de investimento mas
custos operacionais anuais mais baixos. Como tal, são necessárias receitas significativas
(provenientes de operações de carga e/ou passageiros) para justificar o investimento adicional
na eletrificação. (Deve notar‐se que, nas operações ferroviárias de alta velocidade, a
eletrificação é a norma para satisfazer os requisitos de desempenho dos comboios).
Normalmente, os custos unitários de investimento das infraestruturas e dos sistemas de
eletrificação variam entre 0,35 milhões de dólares e 2 milhões de dólares por km. A economia
anual das operações elétricas comparativamente às de diesel‐elétrico depende dos custos da
eletricidade em comparação com o diesel, numa determinada localidade, nesse ano específico.
Deve notar‐se que a maioria das principais redes de transporte de mercadorias do mundo não
são eletrificadas e que são necessários volumes elevados de transporte de mercadorias para
justificar financeiramente a eletrificação. Entre elas, as mais significativas são as do Canadá,
Austrália, EUA e Brasil. No espetro oposto encontram‐se as redes russas e chinesas que operam
os seus comboios de transporte de mercadorias com tração elétrica. Também é importante
notar que muitas tecnologias "verdes" estão em desenvolvimento e poderiam oferecer soluções
economicamente eficientes à AIHSRN num futuro não tão distante.
A eletrificação deve ser considerada como uma opção para todas as linhas da AIHSRN, devendo
ser tomadas decisões para cada linha usando uma análise do custo‐benefício financeiro.
Como princípio, devem ser implementadas disposições para a eletrificação, mesmo que as
linhas se destinem a ser operadas a diesel por um período indeterminado. No entanto, estas
disposições podem limitar‐se a elementos que seriam dispendiosos caso fosse preciso adaptá‐
los se forem tomadas precauções. Em especial:


Deve ser reservada uma faixa de terreno ao longo do traçado para mais tarde alojar
cabos e postos de catenária, podendo ser já construída como parte da subestrutura da
via (particularmente aterros e taludes);
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Devem ser incluídas cabodutos e fundações de postos de catenária, ou ser preparada a
sua colocação posterior nas pontes e viadutos; e



Ser deixada folga suficiente acima das linhas sob as pontes e nos túneis.

De acordo com as condições locais, também pode ser prudente reservar terrenos e direitos de
construção para as subestações de admissão e tração.
Normalização
É pouco provável que a eletrificação seja diferente das melhores práticas internacionais. No
entanto, é necessário definir normas comuns para a tensão de tração e as propriedades da
catenária, a fim de assegurar a interoperabilidade das unidades de tração. É possível (mas não
desejável) que os equipamentos sejam dotados de capacidades para operar em sistemas
diferentes, uma vez que as unidades podem ser equipadas para alternar entre tensões
diferentes e/ou usar mais de um conjunto de pantógrafos. Isto é bastante comum na Europa,
onde existe uma grande variedade de sistemas e não se procedeu a normalização.
A energia de tração pode ser obtida principalmente a partir de redes locais de alta tensão, desde
que sejam cumpridos os requisitos de qualidade e fiabilidade. A energia pode ser obtida através
da rede pública e posteriormente distribuída por uma rede ferroviária, se necessário.
A empresa pública de fornecimento de energia terá de assegurar uma capacidade de produção
suficiente nas suas centrais elétricas. Além disso, devem ser tidas em conta as características
específicas da carga ferroviária (flutuação da procura, desequilíbrio atual das fases da rede
pública trifásica).
Tensão de Tração
Internacionalmente, as tensões de tração mais comuns são:


1,5 e 3 kV CC;



15 kV 16⅔ Hz AC; e.



25 kV 50 Hz AC.

Os sistemas de CC com tensão mais baixa requerem cabos bastante pesados e geram perdas
elétricas significativas em longas distâncias. Estes sistemas estão desatualizados e foram
substituídos por sistemas AC com tensões mais altas em muitos países. Os sistemas de 16⅔ Hz
são tradicionais na Europa; estão desatualizados e não são utilizados internacionalmente para
novas instalações.
Os 25 kV 50 Hz (por vezes 60 Hz) tornaram‐se a norma em todos os novos sistemas e também
em todas as novas linhas recentes em África. O equipamento está disponível junto de uma vasta
gama de fornecedores de diferentes países e a tecnologia foi comprovada com uma grande
variedade de condições ambientais. Assim, os 25 kV 50 Hz são recomendados como sistema de
eletrificação padrão para a AIHSRN.
Catenária
As principais linhas ferroviárias usam habitualmente catenárias de contacto para alimentação
da energia elétrica ao material circulante. A existência de um terceiro carril é comum apenas
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em sistemas ferroviários suburbanos e de metro, não sendo aplicável no âmbito dos requisitos
da AIHSRN.
A altura e a geometria das catenárias variam entre os sistemas e as nações, devendo ser
determinados valores padrão para a AIHSRN. Deve ser tida em consideração a
interoperabilidade com linhas existentes e planeadas, mas tal pode não ser determinante para
a AIHSRN. A interoperabilidade pode ser assegurada por dois conjuntos de pantógrafos, como
habitualmente utilizado na Europa, nos casos em que existem parâmetros diferentes.
Para a AIHSRN, uma altura razoável da catenária pode ser de cerca de 0,3 m acima da altura do
contorno cinemático. Para comboios com contentores empilhados esta deveria ser de 6,50 m
acima da parte superior do carril.
A catenária deve ser concebida para funcionar com os pantógrafos de 1,950 mm de largura, tal
como definido nas Especificações Técnicas de Interoperabilidade dos Caminhos‐de‐Ferro
Europeus. O pantógrafo deve ter faixas de contacto de carbono puro ou carbono metalizado
para garantir uma boa captação da corrente e baixo desgaste.

3.3.4 Sinalização
Princípios Gerais
A sinalização ferroviária é composta por equipamento técnico, que segue certas regras de
funcionamento. O principal objetivo da sinalização ferroviária é o funcionamento seguro e
económico do caminho de ferro. O seu principal fim é evitar colisões de comboios e garantir
velocidades seguras.
Os sistemas de sinalização incluem equipamentos de deteção de comboios, de definição e
alteração de rotas e de gestão do funcionamento dos comboios. A sinalização não deixou de
lado o seu antigo princípio fundamental de manter os comboios fisicamente separados, mas
tem sido alvo de uma série de inovações recentes. É provável que a inovação continue durante
a implementação da AIHSRN. Por conseguinte, será recomendável: 1) determinar um conjunto
de tecnologias básicas que provavelmente não mudarão ao longo do tempo; e 2) garantir a
capacidade de atualização do equipamento.
A escolha dos equipamentos de sinalização deve também seguir condições particulares
prevalecentes em algumas regiões, tais como longas distâncias com poucas estações, terrenos
não povoados, falta de infraestruturas de comunicação, condições ambientais difíceis e também
remoção não autorizada. Qualquer sistema preferencial pode, portanto, não estar demasiado
dependente da infraestrutura de via.
Sistemas Convencionais
Os sistemas convencionais de blocos fixos são usados em todo o mundo. Incluem troços com
blocos fixos, dispositivos de deteção de ocupação da via e sinais de via fixos (ou sinais na cabine
que apresentam o sinal de via na cabine para uma melhor visibilidade do sinal). Os sinais, quer
sejam sinais luminosos de via ou sinais apresentados no ecrã da cabine do maquinista, fornecem
proteção contra a entrada indevida de um comboio num bloco (p.ex., protegendo um troço já
ocupado do bloco). No caso de se passar um sinal com perigo, uma aplicação automática dos
travões será acionada pelo sistema de proteção automática dos comboios (ATP) (se os sistemas

| 59

RELATÓRIO FINAL | Estudo Preliminar Pormenorizado (EPP) da Rede Ferroviária
Integrada Africana de Alta Velocidade no âmbito da Visão 2063 e Plano Diretor

Ref. CPCS: 16528

dispuserem desse equipamento). Mantém‐se vazio um bloco entre dois blocos ocupados, como
distância de segurança entre comboios consecutivos. Normalmente, o comprimento do bloco
não é inferior à distância de segurança de travagem do comboio. Deve ser prevista a pior
situação em termos de combinação de parâmetros e limites de capacidade da linha,
especialmente quando forem utilizados comboios de velocidade semi‐alta (com distâncias de
travagem mais longas) ou combinações de comboios mais rápidos e mais lentos.
Os sistemas convencionais são implementados em todo o mundo e podem ser geridos com
disposições bastante simples.
Sistemas de Controlo de Comboios Baseado em Comunicação
Os sistemas de Controlo de Comboios Baseado em Comunicação (CBTC) utilizam a comunicação
por rádio para transmitir informações sobre a posição e integridade do comboio a um centro de
controlo e para distribuir informações e instruções às unidades de tração (maquinistas).
Normalmente são combinados com um sistema de bloco móvel, segundo o qual o comprimento
que deve ser mantido vazio à frente de um comboio é apenas equivalente à distância de
segurança de travagem, tendo efeitos positivos em termos da capacidade da linha.
Nos sistemas CBTC, cada comboio identifica a sua posição atual e a sua integridade (“sem
separação do comboio, sem perda de vagões”). A sua comunicação é feita via rádio de dados
ao centro de controlo responsável. Com base nas informações recebidas de todos os comboios,
o centro de controlo emite informações para todos os comboios, tais como a distância segura
em que podem prosseguir, instruções para avançar e restrições locais de velocidade.
Assim, os sistemas CBTC com bloco móvel permitem uma maior capacidade de linha e são muito
menos dependentes da infraestrutura de via do que os sistemas convencionais.
O CBTC foi desenvolvido para vias metropolitanas e é frequentemente utilizado para novas
linhas de metro. Existem aplicações na Europa (Paris, Nuremberga, Londres, etc.), América
(Nova Iorque, Vancouver, etc.), China e outros locais. Devido à sua capacidade superior,
também têm sido aplicado nos troços urbanos centrais das vias suburbanas, de acordo com as
principais normas e tecnologias ferroviárias. Alguns exemplos são Londres (Thameslink) e
Istambul (Marmaray), estando em implementação em Paris (EOLE).
O CBTC está a tornar‐se a norma mundial devido aos seus principais atributos (capacidade,
menos equipamentos de via, segurança e custos); sendo por estas razões a melhor opção para
a AIHSRN. A sinalização convencional de blocos pode ser instalada quando indicada para um
determinado ambiente, i.e., em redes com equipamento convencional. A sinalização
convencional por blocos também pode ser aplicada na AIHSRN como sistema secundário, para:


Garantir a interoperabilidade com linhas com equipamento convencional; e



Manutenção de linhas secundárias, ramais e depósitos industriais.

Deteção de Ocupação da Via
Os sistemas de deteção de ocupação da via fornecem ao centro de controlo informações sobre
os troços da via que podem estar ocupados. Com base nas informações recebidas de todos os
sistemas de ocupação da via, o centro de controlo envia informações tais como a distância

| 60

RELATÓRIO FINAL | Estudo Preliminar Pormenorizado (EPP) da Rede Ferroviária
Integrada Africana de Alta Velocidade no âmbito da Visão 2063 e Plano Diretor

Ref. CPCS: 16528

segura em que podem prosseguir, instruções para avançar e restrições locais de velocidade,
quer através de radiocomunicação para o ecrã da cabina, quer através de sinais luminosos de
via (desatualizado). Os sistemas de deteção de ocupação de via estão integrados no sistema
CBTC e atuam como sistemas auxiliares contra a perda de posicionamento do comboio.
A deteção da ocupação da via pode ainda necessitar de infraestruturas fixas que podem usar


Circuitos de via; e/ou



Contadores de eixos.

Tanto os circuitos de via como os sistemas de contadores de eixo foram comprovados ao longo
de décadas sob todos os tipos de condições ambientais e estão disponíveis junto de uma vasta
gama de fornecedores.
Normalização
O sistema CBTC constitui uma tecnologia avançada, foi comprovado internacionalmente e pode
ser obtido junto de vários fornecedores, devendo ser aplicado como padrão em toda a AIHSRN.
O padrão da AIHSRN pode enfrentar limites onde outros sistemas já estão em uso ou planeados,
especialmente nas novas linhas de bitola padrão. A incompatibilidade pode ser evitada através
da instalação de mais do que um sistema nas unidades de tração envolvidas, como é comum na
Europa. No entanto, a Europa está a avançar no sentido da normalização num único sistema,
sendo recomendado um sistema normalizado para a AIHSRN.
O Sistema Europeu de Gestão do Tráfego Ferroviário (ERTMS) e os seus componentes, o Sistema
Europeu de Controlo dos Comboio (ETCS) e o Sistema Global de Comunicações Móveis ‐
Aplicações Ferroviárias (GSM‐R), constituíram‐se como a norma ao nível mundial, sendo assim
propostos também para a AIHSRN. O ERTMS é um sistema baseado em processadores que foi
normalizado como substituto obrigatório de última geração na Europa para sistemas
mecânicos, eletromecânicos e/ou de sinalização eletrónica obsoletos de nível de integração
inferior; também deve ser aplicado para todas as linhas novas e atualizadas e essencialmente
para substituição de sinalização desatualizada. É de notar que o GSM‐R deve ser substituído
pelo Futuro sistema de comunicações móveis para os caminhos de ferro (FRMCS), utilizando os
mais recentes avanços desenvolvidos para a comunicação móvel pública em geral.
Como forma unificada de substituição dos sistemas de sinalização existentes na Europa, foram
especificados três níveis de ETCS que são compatíveis entre si. Todos os níveis integraram a
funcionalidade ATP – Proteção Automática dos Comboios (paragem automática do comboio se
os sinais forem passados com perigo).


ETCS Nível 1: Poderia ser descrito como a substituição individual dos dispositivos de
proteção de comboios e sistemas de sinalização existentes, utilizando Eurobalizas
existentes ou novas informatizadas de controlo e de via. As Eurobalizas são dispositivas
eletrónicos de transmissão/resposta ("transponders") que fornecem informações ao
comboio sobre a sua posição ("Marcos Eletrónicos") e acionam aplicações de travagem
de emergência quando os sinais são passados com perigo. O rádio do comboio apenas é
utilizado para comunicações por voz e mensagens operacionais mas, na sua aplicação
básica, não para sinalização. Avanços mais recentes, no entanto, utilizam o rádio do
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comboio (ou uma linha de cabo local) também para informações de sinalização quando
há alterações enquanto o comboio ainda está à espera em frente ao sinal. As
informações sobre os troços ocupados da via são fornecidas pelos sistemas de deteção
de ocupação de via.


ETCS Nível 2: É semelhante ao ETCS Nível 1, mas em vez dos sinais de via existe uma
ligação de rádio contínua para os comboios que indica aspetos da sinalização num ecrã.
Os sinais de via são substituídos por placas de marcação fixas. As Eurobalizas são
utilizadas apenas como marcos eletrónicos para posicionamento do comboio. Assim, em
comparação com o ETCS Nível 1, os custos dos sinais de via são bastante reduzidos, mas
os sistemas de deteção de ocupação de via continuam a ser necessários.



ETCS Nível 3: O futuro sistema ETCS Nível 3 tem funcionalidade CBTC e não depende de
sistemas de ocupação de via, por isso a operação por bloco móvel está inerentemente
disponível. Os comboios posicionam‐se na rede ferroviária utilizando Eurobalizas, GPS,
etc., e verificam continuamente a sua integridade. Em comparação com o ETCS Nível 2,
a maioria dos sistemas de deteção de ocupação de via pode ser omitida. O ETCS Nível 3
tende a ter custos de investimento mais baixos do que o Nível 2 ou o Nível 1 quando
existem troços longos da linha com vias recém‐construídas (como acontece com a
AIHSRN). Uma vantagem adicional do Nível 3 é que é compatível com versões inferiores,
de modo que os sistemas de via de Nível 2 e 1 que utilizam parte da tecnologia existente
(sinais e sistemas de controlo e deteção de ocupação de via) podem ser utilizados pelo
material circulante do Nível 3 (embora apenas com funcionalidades de Nível 2 e de Nível
1), o que, como medida preliminar, poderia ser menos dispendiosa do que uma
atualização completa para o Nível 3 (isto é semelhante à atual abordagem europeia para
as linhas existentes).

As Eurobalizas são dispositivos eletrónicos colocados na via. São ativadas por ondas de rádio
emitidas por transcetores (combinação de transmissor e recetor) a bordo e respondem enviando
dados de posição e informações sobre o sinal para o equipamento de bordo. As Eurobalizas que
apenas enviam dados de posicionamento não necessitam de uma fonte de alimentação fixa ou de
uma ligação a outro equipamento de via, atuando, neste caso, como marcos eletrónicos.

O ERTMS, incluindo os componentes ETCS e GSM‐R, está disponível junto de vários fabricantes
experientes de equipamentos de sinalização e comunicação. A autoridade da concorrência da
União Europeia supervisiona de perto a concorrência no mercado. Os sistemas são
interoperáveis mutuamente, mesmo que fornecidos por diferentes fabricantes, pelo que os
equipamentos de via e de bordo não precisam de ser fornecidos pelo mesmo fabricante, nem é
preciso que, após alguns anos, se proceda à aquisição de novos equipamentos junto do mesmo
fabricante.
Uma vez que o ERTMS com os seus componentes ETCS e GSM‐R (e o seu sucessor, o FRMCS) é
um sistema integrado de sinalização e rádio ferroviário, e está disponível num mercado
competitivo, a recomendação é que seja utilizado o ETCS Nível 3 (ainda em desenvolvimento)
com funcionalidade CBTC (bloco móvel, alta capacidade, número mínimo de dispositivos de via).
Caso o ETCS Nível 3 não esteja integralmente desenvolvido quando as primeiras linhas da
AIHSRN forem construídas, pode ser escolhida uma combinação de ETCS Nível 2 e CBTC, tal
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como foi aplicado com sucesso em troços centrais movimentados de comboios suburbanos que
operam com tecnologia e material circulante de linha principal.
Note‐se que o GSM‐R irá ser substituído pelo FRMCS. O futuro sistema ETCS Nível 3 tem
funcionalidade CBTC e não depende de sistemas de ocupação de via.

3.3.5 Sistemas de Controlo e Comunicação
Princípios Gerais
Os sistemas de controlo e comunicação sustentam a recolha, transmissão, processamento e
disseminação de todos os dados operacionais, incluindo sinalização. Os ciclos de inovação dos
sistemas de comunicação tornaram‐se muito curtos e não se espera que reduzam o ritmo. A
implementação da AIHSRN, em contrapartida, levará várias décadas. O desafio consiste,
portanto, em garantir a integridade em toda a rede, preservando simultaneamente as
oportunidades de beneficiar da inovação.
Sistema de Transmissão de Dados
Deve ser usado um sistema baseado em Protocolo de Internet (IP) como padrão para a AIHSRN,
com recursos apropriados para ligar os mais modernos equipamentos de diferentes gerações e
proveniências.
O sistema base de comunicação de dados deve ser um sistema de transmissão de fibra ótica.
Este sistema de transmissão de dados de fibra ótica pode ser complementado por ligações de
rádio nas gamas VHF [frequência muito alta], UHF [frequência ultra alta] e de frequência de
micro‐ondas (dependendo da disponibilidade de frequências), como sistema de emergência
relativamente ao de fibra ótica ou em terreno difícil.
Em geral, devem estar disponíveis pelo menos duas vias de transmissão independentes.
O sistema de transmissão de dados (incluindo dados de voz digitalizados) usará o IP padrão com
endereços IP, interfaces e protocolos de comunicação normalizados, idealmente em toda a
rede. Deve estar aberto a equipamentos diferentes e, por sua vez, os equipamentos não devem
ser limitados a propriedades de comunicação não divulgada.
Para a comunicação por rádio, pode ser utilizado o FRMCS como sucessor do sistema de rádio
GSM‐R padrão, com propriedades de transmissão de dados normalizados. Existem alternativas,
como o rádio com recursos partilhados de acordo com a norma TETRA [Radiocomunicações
Terrestres com Recursos Partilhados], mas não estão integrados no sistema de sinalização ETCS.
Ao utilizá‐los para a comunicação de dados sem fios necessária para o ETCS, tem de ser utilizado
equipamento de interface dispendioso (Finlândia).
Sistemas de Controlo e Comunicação
Os sistemas típicos de controlo e comunicação dos caminhos de ferro incluem:


Sistema de transmissão de dados;



Sistema de radiocomunicação;



Sistemas de controlo da posição dos comboios e de operações;
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Identificação automática de equipamento (AEI) para material circulante, contentores e
semirreboques;



Sistemas SCADA [supervisão, controlo e aquisição de dados] para potência de tração,
potência geral e equipamento eletromecânico fixo;



Sistema de gestão de construção;



Sistema telefónico;



Sistema de distribuição horária (relógio);



Sistema de endereço público;



Sistema de afixação de informações (passageiros);



Sistema de televisão em circuito fechado (CCTV);



Sistema de controlo de acessos;



Sistemas de gestão de armazéns e manutenção;



Sistemas de controlo e gestão de estações; e.



Potencialmente outros.

Devido ao rápido progresso das tecnologias de comunicação, os detalhes terão de ser corrigidos
depois de se planear uma determinada aplicação. As instalações podem variar de uma
perspetiva técnica; não obstante, as normas de interoperabilidade não devem ser violadas.
Assim, devem ser estabelecidas orientações básicas para a implementação dos sistemas.
O equipamento, tanto numa base individual como em pacotes integrados, está disponível junto
de fornecedores experientes. Deve ser possível manter a capacidade de expansão, a capacidade
de atualização e a compatibilidade entre produtos de diferentes fornecedores, desde que se
evite ou minimize a utilização de tecnologias proprietárias e protocolos não divulgados, ou
estejam disponíveis interfaces adequados.
O FRMCS como sucessor da norma GSM‐R faz parte do sistema de sinalização ETCS a todos os
níveis, incluindo o futuro Nível 3, que dispõem de funcionalidades CBTC para aplicações em
linhas ferroviárias principais.
Normalização
Devido ao grande número de sistemas, aplicações e produtos, e ao seu rápido desenvolvimento,
não valerá a pena normalizar toda a gama de sistemas de controlo e comunicação e seus
equipamentos.
No entanto, será essencial garantir uma base comum para a sua comunicação e interação, com
base em:


Uma rede de fibra ótica normalizada;



Canais e protocolos de comunicação normalizados;



Capacidade extra para aplicações adicionais e capacidade de atualização para outras
gerações de equipamento; e
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Disposições para potenciais equipamentos duplos ou múltiplos (embora indesejáveis)
nos limites de gerações ou configurações de equipamentos.

3.3.6 Material Circulante
A seguir, são descritos os principais parâmetros e tecnologias que exigem normalização em toda
a AIHSRN. São apresentadas as principais soluções e recomendações. Podem ser obtidos mais
pormenores sobre as suas propriedades numa fase posterior e não influenciarão a tomada de
decisão nesta fase.
Requisitos de Interoperabilidade
A definição de parâmetros do material circulante será dominada pela sua interoperabilidade ao
longo da AIHSRN, tal como outros aspetos acima discutidos. Será altamente desejável, embora
não essencial, que todo o material circulante possa funcionar em qualquer parte da AIHSRN.
Ainda assim, é importante assegurar que os vagões de mercadorias possam operar em toda a
AIHSRN, uma vez que o transbordo causa um esforço maior do que a mudança de locomotivas
ou a transferência de passageiros, tendo em atenção que o transporte de mercadorias será a
espinha dorsal de uma melhor integração económica do continente.
Engates
A AIHSRN deve dispor de equipamentos de engate central como padrão para toda a sua rede.
Vários sistemas são comuns na indústria ferroviária:


Engates Janney (AAR), originários da América do Norte, mas também comuns em outros
continentes, particularmente na China e no Sudeste Asiático;



Engates SA‐3, originários da União Soviética e utilizados em regiões sob a sua influência;



Engate UIC com mecanismo de acoplamento automático de mangueiras de travão,
derivado do SA‐3, mas não amplamente utilizado; e



Engate Scharfenberg, originário da Alemanha e principalmente utilizado para várias
unidades (incluindo alta velocidade) e para o transporte urbano (não adequado para
comboios com cargas mais elevadas).

Os engates Janney são mais populares e adequados às necessidades da AIHSRN. Novas linhas
na Etiópia e no Quénia usam engates Janney. Recomendamos que os engates Janney se tornem
equipamentos padrão para toda a AIHSRN.
Várias unidades para operação de passageiros ainda podem ter outros engates, com engates
Scharfenberg como um dos mais populares. Normalmente, espera‐se que várias unidades sejam
acopladas apenas entre si, e não com outro material circulante. O resgate de várias unidades
com falha pode ser assegurado por adaptadores de engate transportados a bordo.
A compatibilidade com o engate lateral tradicional, o sistema de engate com parafuso, pode ser
assegurado por vagões de engate, se necessário, com diferentes adaptadores de engate em
ambas as extremidades, conforme acima mencionado.
A altura do centro dos engates automáticos é diferente nas suas aplicações atuais:
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Os engates SA3, os engates Scharfenberg (principalmente) e o sistema de engate de
parafuso têm o seu centro 1.040 mm acima da parte superior do carril.



Os engates Janney de acordo com o padrão norte‐americano têm o centro 876 mm (2
pés e 10½ polegadas) acima da parte superior do carril. Em alguns casos, os engates
Janney foram instalados em material circulante originalmente projetado para engates
laterais e gancho de tração a 1.040 mm acima da parte superior do carril.

Para a AIHSRN, recomenda‐se uma altura uniforme do centro do engate em relação à parte
superior do carril. A altura exata deve ser:


Determinada de acordo com as melhores práticas internacionais (a fim de garantir a
menor adaptação possível de produtos normalizados); e



Em linha com as duas linhas de mercadorias relevantes (Adis Abeba ‐ Djibuti, e Nairobi ‐
Mombaça).

Travões dos Comboios
Os travões de ar comprimido são a norma nas principais ferrovias há vários anos, embora
algumas ferrovias africanas continuem a usar travões de vácuo. Recomendamos travões de ar
comprimido para a AIHSRN. A pressão do ar, o comportamento de travagem e os acoplamentos
de válvulas devem ser normalizados numa fase posterior e em toda a rede, de modo a permitir,
no mínimo, a interoperabilidade dos vagões de mercadorias em todo o continente. Podem ser
utilizadas normas UIC, GB/T e/ou AAC. Deve ser incluída a opção de utilizar controlo elétrico nos
travões pneumáticos para acomodar comboios de maior comprimento.
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Operações
Ferroviárias
Transnacionais
Gestão Ferroviária
4.1.1 Introdução
As atuais operações ferroviárias em África são em grande parte baseadas individualmente nos
diferentes países, sendo a maioria das redes ferroviárias exploradas por organizações
ferroviárias estatais. Existem, no entanto, casos em que:


A operação e a manutenção ferroviárias são contratadas a concessionárias do setor
privado, enquanto os ativos continuam a ser detidos pelo Estado;



A operação, a manutenção e a propriedade dos ativos são cedidos ao setor privado,
normalmente até uma data fixa de transferência para o estado; e.



As vias férreas são integralmente detidas e exploradas por empresas privadas,
especialmente para as minas.

Por outro lado, existem vários acordos de cooperações entre estados vizinhos, para fins de
gestão das linhas existentes ou desenvolvimento de futuros projetos ferroviários, como comités
multinacionais e organizações de desenvolvimento para os caminhos de ferro no Norte de África
(Magrebe) e na África Oriental e Austral.
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É provável que estas condições não mudem fundamentalmente quando a AIHSRN for
implementada, uma vez que não recomendamos nem prevemos a possibilidade de toda a
AIHSRN ser gerida como uma organização pan‐africana monopolística que possuiria e operaria
todas as linhas construídas sob os seus auspícios.
O acima mencionado significa que é necessário começar a pensar no mecanismo de
funcionamento contínuo e eficiente da futura rede ferroviária multinacional prevista para a
AIHSRN.
As secções seguintes discutem vários modelos de propriedade e operação, as estruturas
institucionais e os seus pontos fortes e fracos, seguidos de uma discussão sobre os desafios que
o setor ferroviário enfrentará e para os quais deverá estar preparado, abordando os que seriam
críticos para o sucesso da operação e funcionamento da AIHSRN.

4.1.2 Propriedade e Operação
Tradicionalmente integrado numa única entidade, o recente desenvolvimento das organizações
ferroviárias apresenta três vetores principais:


Propriedade das infraestruturas, incluindo o seu planeamento, financiamento,
implementação e, potencialmente, manutenção;



Propriedade do material circulante, incluindo os aspetos financeiros, de aquisição e,
potencialmente, de manutenção; e



Operação, incluindo a cobrança de receitas e a manutenção do acima mencionado, se
não forem mantidos pelos seus proprietários.

Ao longo do tempo foram surgindo muitos modelos diferentes de organização e acordos
contratuais, que combinam quase livremente:


Integração do acima exposto numa entidade ou separação em várias empresas;



Diferentes formas de repartição dos riscos (nomeadamente riscos de insuficiência das
receitas decorrentes da assinatura de contratos com valores brutos e líquidos);



Diferentes níveis de influência ou controlo governamental; e



Uma grande variedade de atribuições e responsabilidades.

Estes modelos podem ir desde ferrovias estatais totalmente integradas, por um lado, até uma
privatização quase integral, onde o Estado mantém o papel de regulador ferroviário, por outro.
As tabelas a seguir apresentam descrições e definições de várias formas de organização com
integração vertical e separação vertical.
Tabela 4‐1: Integração Vertical vs. Separação

Definição

Integração vertical
Uma única empresa possui e mantém as
infraestruturas fixas e também opera os
comboios e possui/mantém o material
circulante

Separação vertical
Uma empresa (normalmente propriedade do
governo) possui e mantém as infraestruturas
fixas; e uma outra opera os comboios e
possui/mantém o material circulante
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Separação vertical
Acesso Regulamentado; Concorrência
Regulada

Fonte: CPCS

Tabela 4‐2: Monopólio Público Administrado vs. Monopólio Privado Regulamentado

Definição

Exemplos

Vantagem
Relativa

Monopólio Público Administrado
Uma entidade ferroviária governamental
verticalmente integrada detém a
propriedade e opera a ferrovia; pode ser
auto‐regulada ou regulada por uma entidade
governamental separada
Caminhos‐de‐ferro indianos; caminhos de
ferro detidos e operados pelos governos em
África
Permite ao governo o máximo controlo
sobre o futuro desenvolvimento ferroviário e
a possibilidade de o utilizar como veículo de
política pública

Monopólio Privado Regulamentado
Uma entidade ferroviária privada
verticalmente integrada detém a
propriedade e opera a ferrovia;
normalmente regulada pelo governo
Classe 1 dos caminhos de ferro da América
do Norte
Garante um planeamento ferroviário
integrado ótimo (especialmente no que
respeita à capacidade) e a eficiência dos
investimentos de capital

Fonte: CPCS

Tabela 4‐3: Acesso Regulamentado vs. Concorrência Regulada
Acesso Regulamentado
Definição

Exemplos
Vantagem
Relativa

Os serviços ferroviários são desagregados da
propriedade da infraestrutura e um
operador tem o direito exclusivo de prestar
todo o serviço de transporte ferroviário em
infraestruturas públicas
Concessões ferroviárias africanas
A concorrência por oportunidades e a
existência de operadores do setor privado
impulsionam o valor e a eficiência. O
governo mantém mais controlo a jusante
sobre o desenvolvimento ferroviário

Concorrência Regulada ‐ Vários Prestadores
de Serviços de Transporte Ferroviário
Os serviços ferroviários são desagregados da
propriedade da infraestrutura e são
concedidos direitos a vários operadores para
prestar todo o serviço ferroviário em
infraestruturas públicas
Sistema de franquias de transporte
ferroviário de passageiros no Reino Unido
O mesmo que com o Acesso Regulamentado,
para além de que a concorrência por serviços
ferroviários impulsiona ainda mais a
eficiência

Fonte: CPCS

As tabelas da página seguinte apresentam as características e os pontos fortes e fracos de cada
modelo.
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Tabela 4‐4: Características dos Diferentes Modelos institucionais de Caminhos‐de‐Ferro
Modelo

Propriedade da
Infraestrutura

Manutenção e
Controlo da
Infraestrutura
Caminhos‐de‐ferro
detidos pelo governo
Caminhos‐de‐Ferro
do Setor Privado

Operações
Ferroviárias

Regulamentação

Monopólio Público
Administrado
Monopólio Privado
Regulamentado

Caminhos‐de‐ferro
detidos pelo governo
Caminhos‐de‐Ferro
do Setor Privado

Acesso
Regulamentado com
Operador Exclusivo
Concorrência
Regulada com Vários
Operadores

Comercialização
de Serviços
Ferroviários
Linha Ferroviária

Caminhos‐de‐ferro
detidos pelo governo
Caminhos‐de‐Ferro
do Setor Privado

Auto‐regulação
Regulador
Independente

Linha Ferroviária

Empresa Pública
Proprietária

Operador Exclusivo

Operador Ferroviário
Exclusivo

Regulador
Independente

Operador Ferroviário

Empresa Pública
Proprietária

Empresa Pública
Proprietária

Vários Operadores
Ferroviários

Regulador
Independente

Operadores
Ferroviários

Exemplo

Caminhos‐de‐Ferro
Públicos
Classe 1 dos
caminhos de ferro da
América do Norte
destinados a
mercadorias
Concessão
Ferroviária de África
Europa Ocidental

Fonte: CPCS

Tabela 4‐5: Pontos Fortes e Fracos de Cada Modelo
Modelo

Controlo/Influência do Governo no
Desenvolvimento

Concorrência

Setor Privado
Envolvimento na
O&M

Transferência de risco
para o
Setor Privado

Com outros meios de transporte
Com outros meios de transporte
Concorrência pelo mercado e com
outros meios de transporte
Concorrência pelo mercado; com
outros meios de transporte e entre
fornecedores de serviços ferroviários

Baixo
Alto
Moderado

Baixo
Alto
Moderado

Alto

Moderado

Nível de Serviço
Monopólio Público Administrado
Monopólio Privado Regulamentado
Acesso Regulamentado com Operador
Exclusivo
Concorrência Regulada com Vários
Operadores

Alto
Baixo
Moderado

Alto
Baixo
Moderado

Moderado

Baixo

Fonte: CPCS
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Propriedade da Infraestrutura
A AIHSRN é um projeto pan‐africano. No entanto, isto não exige necessariamente que toda a
linha ferroviária seja uma unidade coesa ou mesmo uniforme na forma como a infraestrutura é
detida. A propriedade das infraestruturas será influenciada pelo financiamento do projeto e
pela estrutura de fundos, que é normalmente desenvolvida pelos governos nacionais.
Propriedade do Material Circulante
Existem três modelos principais de propriedade do material circulante no mundo:


Propriedade do operador ferroviário (seja ele do setor privado ou público);



Propriedade da transportadora;



Propriedade de terceiros.

No setor ferroviário norte‐americano ‐ dominado por seis caminhos de ferro de Classe 1,
propriedade do setor privado ‐ a propriedade é dividida entre as próprias empresas ferroviárias,
as transportadoras e as empresas de leasing. A maioria das carruagens (vagões) são propriedade
de empresas de locação de veículos ferroviários e a maioria das locomotivas é propriedade das
empresas ferroviárias. A maior parte do material circulante na maioria das outras regiões do
mundo pertence a empresas ferroviárias. Quando o governo detém e opera um sistema
ferroviário verticalmente integrado, o material circulante é quase exclusivamente propriedade
de empresas ferroviárias (sendo este o caso em toda a África).
Considerando o elevado número de países em África, a propriedade de alguns ou mesmo de
todos os vagões de mercadorias por empresas de locação financeira terceiras parece ser a
estrutura ideal a implementar. Isto está em conformidade com o Protocolo Ferroviário do
Luxemburgo, que é um novo regime jurídico que rege a locação de material circulante,
proporcionando segurança aos credores e locatários de material circulante quando o devedor
se encontra num estado signatário. O protocolo foi adotado por 79 estados em todo o mundo
e foi apresentado à UA num seminário organizado em Adis Abeba em 13 de novembro de 2019.
Operações Ferroviárias
Os caminhos de ferro tendem a ser mais eficientes e rentáveis com redes de funcionamento de
maiores dimensões. Este foi um dos principais impulsionadores de fusões significativas de
empresas ferroviárias na América do Norte, na última parte do século XX. Dada a escala e as
complexidades políticas, um único operador da AIHSRN não é uma opção viável, ou mesmo
desejável. No entanto, podem ser obtidos benefícios significativos ao fazer com que os
caminhos de ferro operem ao longo das fronteiras internacionais, especialmente quando se
trate de países pequenos. Isto é certamente mais atingível se a companhia de exploração
ferroviária for de caráter privado. Isto funciona bem quando há separação vertical das
infraestruturas das operações (como por exemplo, com Acesso Regulamentado e Concorrência
Regulada). Claramente, os monopólios públicos administrados, onde o governo possui
infraestruturas e opera o transporte ferroviário, levarão a demasiados operadores ferroviários
definidos pelas fronteiras nacionais e, na maioria dos casos, a falta de eficiência operacional
para serem verdadeiramente competitivos com outros meios de transporte.
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4.1.3 Desafios Adicionais
Para assegurar o funcionamento eficiente e eficaz da AIHSRN, serão necessários quatro
mandatos a nível continental. Que incluem:


Regulamentação em matéria de infraestruturas, funcionamento e segurança;



Cartas de porte origem‐destino; e



Fluxo contínuo nas fronteiras internacionais, incluindo o livre trânsito de vagões e
atrasos mínimos para os comboios de passageiros.

Cada um deles é discutido abaixo.
Regulamento de Funcionamento e Segurança
A AIHSRN acabará por abranger quase 50 países em toda a África continental. Espera‐se que os
países tenham as suas próprias leis, procedimentos regulatórios e organizações ferroviárias. Isto
significa que, se não forem tomadas medidas para harmonizar as regras e regulamentos ou
chegar a acordo sobre um conjunto de princípios comuns, a AIHSRN estará sujeita a uma ampla
variedade e diversidade de regras e regulamentos. Isto não só seria complicado, como também
pode dificultar significativamente o desenvolvimento e o funcionamento eficazes da rede.
Por conseguinte, é necessário um conjunto comum de regras e regulamentos de funcionamento
que, uma vez acordados, possam ser aplicados pela legislação nacional dos respetivos estados.
Existem várias formas de o fazer, desde a simples coordenação entre os estados envolvidos (a
UA assumindo a liderança na coordenação e na criação de uma agência de coordenação
regional) até ao estabelecimento de uma autoridade continental. Estas opções têm vantagens
e desvantagens, pelo que é necessário proceder à identificação do que seria o modelo mais
adequado para a AIHSRN e para os estados membros da UA. É igualmente de notar que a
diversidade dos países e a falta de estabilidade política em algumas regiões podem exigir uma
modificação contínua do modelo, das abordagens e dos procedimentos selecionados.
Carta de Porte Origem‐Destino
Será necessário que as transportadoras faturem o transporte de mercadorias desde a origem
até ao destino, independentemente da sua localização em África, devendo ser possível fazê‐lo
com uma única carta de porte e uma tarifa única. A secção seguinte discute como isso é gerido
na Europa e na América do Norte.
Fluxo de Mercadorias através da Europa
Para ajudar a livre circulação de mercadorias na Europa (Estados Membros da UE), foi criada e
implementada uma política denominada Política Comum dos Transportes (PCT). A sua criação
visou estabelecer condições institucionais para o desenvolvimento sustentável do sistema
ferroviário global, bem como uma integração eficiente das infraestruturas e dos meios
ferroviários.
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Os três principais objetivos da PCT são os seguintes:10


Incentivar o desenvolvimento das Redes Transeuropeias de Transportes (RTE‐T),
nomeadamente favorecendo o desenvolvimento das regiões periféricas;



Aumentar a liberalização dos mercados ferroviários na medida do possível (a
regulamentação do mercado deve ser equiparada em cada Estado‐Membro e o mercado
nacional de produtos deve ser aberto aos agentes de cada país da UE); e



Promover um movimento progressivo no sentido de um desenvolvimento "sustentável"
do setor ferroviário.

Fluxo de Mercadorias através da América do Norte
Facilitar o livre fluxo de mercadorias na América do Norte significa gerir 31 pontos de entrada
(PdE) entre os EUA e o Canadá, e sete PdE entre os EUA e o México com a utilização de normas
e protocolos de transporte ferroviário de mercadorias, incluindo o seguinte:


Segmentação avançada;



Sistema de inspeção de veículos ferroviários e carga; e



Inspeção física secundária.

Além das normas e protocolos acima mencionados, os regulamentos entre o Canadá e os EUA
e os EUA e o México têm de ser observados. Cada país dispõe dos seus próprios regulamentos
e regras, mas existem algumas áreas em comum, o que exige uma estreita ligação entre os
órgãos reguladores dos respetivos países.
Outros acordos tiveram de ser desenvolvidos e implementados para garantir a livre circulação
de forma eficiente não só do tráfego de mercadorias, mas também do tráfego de passageiros.
Enumeramos abaixo alguns dos acordos:


Acordos de exploração entre a Amtrak e os caminhos de ferro canadianos para operar
em vias canadianas;



Acordos entre os caminhos de ferro e os respetivos sindicatos para a exploração de
comboios que entram nos EUA ou no Canadá com tripulações estrangeiras;



Acordos entre os caminhos de ferro de mercadorias dos EUA e do Canadá para operarem
nas ferrovias do outro durante o trânsito transfronteiriço (incluindo onde terminará o
trânsito transfronteiriço – i.e., qual o estaleiro ferroviário); e



Acordos entre os caminhos de ferro de mercadorias, o Serviço de Alfândegas e Proteção
das Fronteiras dos EUA (CBP) e os seus homólogos canadianos para permitir a circulação
de comboios entre os EUA e o Canadá e para identificar a forma como as informações
sobre as mercadorias transportadas são transmitidas às agências de inspeção, bem
como a forma como as inspeções têm lugar.

10

Transporte de Mercadorias na Europa – Questões Políticas e Cenários Futuros nas Ligações Alpinas
Transfronteiriças (1999)
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A AIHSRN terá de implementar políticas e procedimentos transfronteiriços para facilitar a
emissão de cartas de porte envolvendo vários países desde a origem até ao destino.
Fluxo Contínuo nas Fronteiras Internacionais, Incluindo a Livre Circulação de Vagões
Se não forem implementados processos adequados, as operações ferroviárias nas fronteiras
internacionais tornar‐se‐ão um ponto de congestionamento da capacidade e aumentarão
significativamente os tempos e custos de trânsito. Considerando o elevado número de países
em África e seu historial de funcionamento dos sistemas ferroviários com fronteiras fechadas,
esta é uma preocupação real que tem de ser tratada eficazmente para que a AIHSRN funcione
eficientemente. O requisito mais crítico é que os vagões possam circular através das fronteiras
internacionais, independentemente da sua propriedade. O segundo requisito crítico é que os
comboios não sofram atrasos indevidos devido ao desalfandegamento. A forma mais eficaz de
satisfazer estes requisitos é dispor de um único operador de ambos os lados da fronteira, uma
vez que este estaria mais motivado e teria a possibilidade de assegurar operações eficazes nas
fronteiras, possivelmente tendo mesmo locomotivas e equipas ferroviárias a operar em ambos
os lados da fronteira.
Não obstante, não é obrigatório que um único operador garanta o fluxo eficiente de vagões
através das fronteiras. A implementação de normas técnicas que garantam a
interoperabilidade, bem como de regulamentação que regule o desalfandegamento e a gestão
dos vagões ferroviários, podem contribuir para assegurar operações eficientes de vagões
ferroviários nos postos fronteiriços.
Também é importante planear o desenvolvimento futuro da AISHRN para enfrentar novos
desafios e adaptar a infraestrutura para enfrentar quaisquer que sejam estes novos desafios.
Os caminhos de ferro têm de chegar aos portos marítimos de forma eficiente e têm de ser
desenvolvidos depósitos intermodais de contentores nas cidades fronteiriças, ou nas
proximidades, para apoiar uma operação sem descontinuidades. Para além das infraestruturas
e políticas fundamentalmente relacionadas com o transporte ferroviário de mercadorias, deve
ser planificada e implementada uma rede rodoviária de ligação ou adjacente às instalações
ferroviárias para ajudar a combater o congestionamento dos depósitos de contentores no
interior (DCI) e os atrasos nos postos de fronteira.
Minimizar os Atrasos de Comboios de Passageiros nas Fronteiras Internacionais
Para que a AIHRSN seja atrativa para os passageiros internacionais, é importante considerar
medidas para minimizar o tempo de trânsito. Sugerimos que o desenvolvimento da AIHSRN
inclua postos fronteiriços de paragem única (OSBP) para comboios de passageiros. Os OSBP
visam reduzir os tempos de trânsito e de processamento entre dois países, tratando de todos
os processos de controlo fronteiriço de ambos os países num único local. Os OSBP promovem
uma abordagem coordenada e integrada à circulação de pessoas e à melhoria da segurança. Os
OSBP eliminam a necessidade de duplicação do processamento dos passageiros.
Encontram‐se abaixo várias figuras ilustrativas dos diferentes modelos de OSBP existentes.11

11

One Stop Border Post Source Book, 2nd Edition, 2016
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Figura 4‐1: OSBP justaposto

Fonte: One Stop Border Post Source Book, 2nd Edition, 2016.

Figura 4‐2: OSBP partilhado

Fonte: One Stop Border Post Source Book, 2nd Edition, 2016.

Figura 4‐3: OSBP num único país

Fonte: One Stop Border Post Source Book, 2nd Edition, 2016.

| 75

RELATÓRIO FINAL | Estudo Preliminar Pormenorizado (EPP) da Rede Ferroviária
Integrada Africana de Alta Velocidade no âmbito da Visão 2063 e Plano Diretor

Ref. CPCS: 16528

Os quatro princípios básicos fundamentais dos OSBP são:
1. Quadro legal e institucional – num posto fronteiriço típico existem várias agências
governamentais responsáveis pelos controlos das fronteiras. Para operações OSBP
eficazes e eficientes, essas agências (de países parceiros) precisam trabalhar de forma
coordenada para minimizar a duplicação e a sobreposição de tarefas.
2. Simplificação e harmonização dos procedimentos – o funcionamento conjunto do OSBP
requer considerações específicas relativamente ao ambiente operacional quando os
procedimentos OSBP são criados, para assegurar tempos de processamento reduzidos.
Operar um OSBP sem otimização processual teria pouco ou nenhum impacto nos
tempos de trânsito.
3. TIC e Intercâmbio de Dados ‐ a consolidação das despesas com TIC num único espaço
permite a utilização eficiente de recursos limitados para gerir as fronteiras e melhora a
intra/interligação das agências permitindo a implementação de uma gestão de risco
reativa e adaptada às tendências de trânsito.
4. Infraestrutura física – as instalações dos OSBP devem ter as dimensões necessárias e
serem funcionais, não devendo ser demasiado elaboradas ou inadequadas.
Pontos a favor dos OSBP
Um dos principais fatores para avaliar o desempenho e a atratividade de um corredor de
transporte é a eficiência das passagens fronteiriças ao longo do corredor. Em geral, os controlos
relacionados com o trânsito ocorrem em três pontos principais (aeroportos, portos marítimos
e postos fronteiriços terrestres). Os postos fronteiriços terrestres funcionam como nós que
ligam diferentes pontos ao longo de uma rota comercial e são vitais para o comércio
internacional. A situação é particularmente difícil para os países africanos interiores, sendo os
tempos de processamento na fronteira e os custos de transporte elevados.
O estabelecimento de OSBP contribui para acelerar a circulação de mercadorias e pessoas e,
portanto, para reduzir os custos de transporte, sendo necessária uma única paragem para
processamento.
Os OSBP são geralmente cuidadosamente projetados com base numa análise dos dados de
tráfego existentes e projeções futuras para fornecer o melhor resultado – também são
realizados estudos da situação inicial, a meio do período de duração e no fim deste, para avaliar
a eficácia e as potenciais melhorias.
Pesquisas mostram que vários países da Europa dispõem de um sistema de inspeção e
processamento de passaportes no comboio. Embora estes tenham lugar em rotas interurbanas
mais curtas entre países como o Reino Unido, a Irlanda, a França, a Bélgica, os Países Baixos e
outros, pode ser adotada uma abordagem semelhante nos comboios de passageiros da AIHSRN.
A abordagem consiste em criar uma zona aduaneira no comboio entre as últimas estações de
passageiros, antes do posto fronteiriço de cada país. Isto permitiria tempo para a inspeção e
processamento dos passaportes dos passageiros. A entrada para as inspeções alfandegárias e
de mercadorias seria efetuada em qualquer uma das estações fronteiriças dos países de
fronteira.
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No âmbito da AIHRSN, há mais fronteiras a atravessar do que as existentes na América do Norte.
Como tal, pode ser mais relevante adotar – em alguns casos – protocolos semelhantes aos que
estão a ser desenvolvidos e utilizados na rede ferroviária europeia, envolvendo um número
maior de países do que na América do Norte.

Boas Práticas de Operações Transnacionais de Caminhos‐de‐Ferro – A
Perspetiva Legal
Esta secção discute, em termos gerais, as boas práticas legais e regulamentares para operações
transnacionais dos caminhos de ferro. Como isto nem sempre pode ser feito em abstrato, por
vezes vamos referir‐nos à ligação Dar es Salaam‐Kigali de bitola padrão – um dos dois projetos‐
piloto revistos neste relatório – e às leis da Tanzânia12 como exemplo de alguns aspetos que
pretendemos abordar. O foco da nossa discussão será:


Contrato de transporte;



Interoperabilidade; e



Passagens fronteiriças (alfândegas e imigração).

4.2.1 Contrato de transporte
Generalidades
Qualquer pessoa que embarque legalmente num comboio para ser transportada do local A para
o local B celebra um contrato de transporte com a transportadora ferroviária, geralmente
comprovado por um bilhete,13 e é referida como passageiro. O poder de negociação desse
passageiro com a transportadora ferroviária é quase inexistente. Por conseguinte, a
transportadora ferroviária, se puder decidir livremente, pode definir unilateralmente as
condições do contrato de transporte.
Para reduzir esta desigualdade de poder de negociação entre as partes, a maioria dos países
regula o contrato de transporte ferroviário de passageiros no seu direito interno. Por exemplo,
na Tanzânia, várias disposições da Lei Ferroviária de 2017 regulam os seguintes aspetos:


Responsabilidade da transportadora (neste caso, a Tanzania Railways Corporation) em
caso de morte de passageiros e atrasos dos comboios de passageiros;



Pessoas que viajam sem bilhete; condições gerais em que são emitidos bilhetes; direitos
gerais das pessoas a transportar como passageiros; transporte de passageiros e
bagagens; condições de transporte do excesso de peso da bagagem, etc.

Na Tanzânia, tal como na maioria dos outros países, o contrato de transporte ferroviário de
mercadorias é também regulamentado (ver secções 39‐46 e secções 53‐59 da Lei Ferroviária de
2017), embora as forças de mercado (p.ex., o transporte rodoviário competitivo), especialmente
se se tratar de uma grande empresa de expedição, contribuam para nivelar um pouco a

12
13

O Ruanda ainda não dispõe de legislação ferroviária, uma vez que não existem caminhos‐de‐ferro no país.
Ver secção 49(1) da Lei Ferroviária da Tanzânia, em: Lei Ferroviária de 2017
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desigualdade do poder de negociação entre a empresa ferroviária e o expedidor de mercadorias
em muitos países.
Para além do que está previsto no direito nacional e geralmente com precedência sobre este
(pelo menos para os movimentos transnacionais), vários contratos de transporte são
igualmente regulamentados a nível internacional através de uma convenção internacional
destinada a eliminar incoerências entre as legislações nacionais dos diferentes países envolvidos
na circulação de passageiros ou mercadorias abrangidas pelo contrato. As mais conhecidas
destas convenções internacionais são:


A Convenção de Varsóvia de 1929 para a unificação de certas regras relativas ao
transporte aéreo internacional, abrangendo o transporte aéreo de passageiros e das
suas bagagens e carga – adotada por 152 países;14



A Convenção de Atenas de 1974, relativa ao transporte de passageiros e bagagens por
mar – adotada por 25 países;15



A Convenção de Bruxelas de 1924 para a unificação de certas regras em matéria de
conhecimentos de embarque, aplicável ao transporte de mercadorias por mar – esta
convenção e as suas variantes foram adotadas por mais de 70 países.16

Convenção relativa aos Transportes Internacionais Ferroviários (COTIF)
Para o transporte ferroviário, o principal texto internacional é a Convenção relativa aos
Transportes Internacionais Ferroviários (COTIF). Esta Convenção foi adotada por 50 estados e
pela União Europeia.
Apesar de o lema da OTIF (Organisation intergouvernementale pour les transports
internationaux ferroviaires – Organização Intergovernamental para os Transportes
Internacionais Ferroviários)17 seja: "Uma legislação ferroviária unificada para ligar a Europa, a
Ásia e a África", apenas três países africanos são membros da OTIF e partes da COTIF,
nomeadamente Argélia, Marrocos e Tunísia.
A COTIF é composta por duas partes:


A própria Convenção, que regula o funcionamento da OTIF; e



Os sete anexos que estabelecem uma legislação ferroviária uniforme.

Os dois primeiros anexos regulam, respetivamente, o contrato de transporte ferroviário de
passageiros e mercadorias:


Regras uniformes relativas ao contrato de transporte internacional ferroviário de
passageiros (CIV ‐ Anexo A da Convenção);

14

Consultar aqui.
Consultar aqui.
16
Consultar aqui.
17
Sítio oficial da OTIF aqui.
15
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Regras uniformes relativas ao contrato de transporte internacional ferroviário de
mercadorias (CIM ‐ Anexo B da Convenção). Embora a maioria dos estados membros
tenha adotado todos os sete anexos da COTIF, o Paquistão e a Rússia apenas adotaram
este.

Principais Opções
Uma boa prática relativamente às operações ferroviárias transnacionais no contexto da AIHSRN
seria, por exemplo, no caso da ligação Dar es Salaam‐Kigali de bitola padrão, que a Tanzânia e
o Ruanda:


Aderissem à OTIF e assinassem a COTIF. Sendo este o caso, as regras uniformes
constantes dos anexos A e B da COTIF aplicar‐se‐iam a todos os contratos de transporte:
o de passageiros por via ferroviária, a título oneroso ou gratuito, quando o local de
partida e o local de destino estiverem situados em dois estados membros da OTIF
diferentes, independentemente do domicílio ou do local de estabelecimento e
da nacionalidade das partes do contrato de transporte; ou
o de mercadorias por via ferroviária a título oneroso quando o local de tomada a
cargo das mercadorias e o local designado para a entrega se situam em dois
estados membros da OTIF diferentes, independentemente do local de atividade
e da nacionalidade das partes do contrato de transporte.



Celebrassem um acordo bilateral que adote regras comuns uniformes para todos os
contratos de transporte de passageiros ou de mercadorias em que o local de partida e o
local de destino se situem nos dois estados signatários, sendo que estas regras poderiam
ser exatamente as estabelecidas nos Anexos A e B da COTIF se, por qualquer razão, os
dois estados signatários não pretendessem tornar‐se membros da OTIF, ou poderiam
ser algo um pouco diferente. Para a Tanzânia e o Ruanda, essas regras poderiam ser as
que se encontram na Lei Ferroviária da Tanzânia de 2017, uma vez que o Ruanda não
tem legislação ferroviária própria.



Não fazer nada e permitir que as leis nacionais relativas ao transporte de passageiros e
mercadorias em cada um dos dois países continuem a aplicar‐se conforme existem.18
Por exemplo, apesar de o Canadá e os EUA (juntamente com o México) serem partes
num acordo de comércio livre abrangente e do facto de milhões de toneladas de carga
atravessarem anualmente a fronteira entre o Canadá e os EUA por via ferroviária,19 cada
um dos dois países tem os seus próprios requisitos legais que regem o contrato de
transporte ferroviário de mercadorias.20 É igualmente o caso do contrato de transporte
ferroviário de passageiros. Esta opção pode não corresponder às melhores práticas num

18

Isto exigiria que o Ruanda adotasse a sua própria legislação ferroviária antes de a ligação Dar es Salaam‐Kigali
de bitola padrão entrar em funcionamento.
19
A título de exemplo, 12,5 milhões de barris de petróleo bruto e outros combustíveis líquidos foram
transportados de comboio do Canadá para os EUA em fevereiro de 2019. Consultar os dados da Administração de
Informação Energética dos EUA – Petróleo e Outros Líquidos Movimentos de petróleo bruto e produtos
selecionados por comboio.
20
Nomeadamente o Capítulo 801 (Conhecimentos de Embarque) do Título 49 do Código dos Estados Unidos para
os movimentos interamericanos e EUA‐Canadá e o Regulamento de Responsabilidade pelo Tráfego Ferroviário
para os movimentos intra‐Canadá e Canadá‐EUA.
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sentido abstrato, mas é provavelmente o que existe na maioria dos países fora da UE
que trocam tráfego ferroviário entre si.

4.2.2 Interoperabilidade
"Interoperabilidade" é definida no Oxford English Dictionary como "a capacidade de dois ou
mais equipamentos … operarem em conjunto". Mais especificamente "interoperabilidade", no
contexto atual, refere‐se à compatibilidade técnica das infraestruturas, material circulante,
sinalização, etc., entre dois sistemas ferroviários ou, tal como definido na alínea b) do artigo 2º
da Diretiva 2008/57/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 2008, relativa
à interoperabilidade do sistema ferroviário na Comunidade:
a capacidade do sistema ferroviário para permitir a circulação segura e sem interrupção
de comboios que cumpram os níveis de desempenho exigidos dessas linhas. Essa
capacidade depende de todas as condições regulamentares, técnicas e operacionais a
cumprir para satisfazer os requisitos essenciais.
Alguns sistemas ferroviários são naturalmente integrados ou interoperáveis devido aos
mercados que foram concebidos para servir. Por exemplo,
A indústria ferroviária norte‐americana é altamente integrada. As empresas que operam
em redes ferroviárias integradas constroem linhas com bitola padrão21 e os carris são
mantidos com padrões semelhantes. Os vagões carregados são geralmente puxados por
locomotivas que pertencem e são operadas pelo proprietário da via, mas a integração
norte‐americana permite que as empresas ferroviárias troquem ou entreguem vagões e
locomotivas que cumpram os padrões do setor a outras empresas ferroviárias para
completar uma viagem.22
Adicionalmente, os governos do Canadá e dos EUA asseguram, através de medidas
regulamentares, que os caminhos de ferro dos respetivos países adotem normas e padrões
semelhantes. Por exemplo, as normas relativas aos sistemas de sinalização e controlo de tráfego
ferroviário são reguladas no Canadá através das Normas Relativas aos Sistemas de Sinalização
e Controlo de Tráfego Ferroviário emitidas pelo Ministério dos Transportes do Canadá e nos
EUA através da Parte 236 do Título 49 do Código de Regulamentos Federais. Ambos os conjuntos
de regulamentos exigem que os sistemas de sinalização e controlo de tráfego ferroviário, que
afetem a segurança das operações ferroviárias, sejam instalados e alterados de acordo com o
Manual de Práticas Recomendadas em matéria de Comunicações e Sinalização da AREMA23
(Manual de C&S da AREMA), na redação que esteja em vigor a cada momento.
No caso de uma nova infraestrutura ferroviária que se une a dois países – p.ex., o projeto de
ligação Isaka‐Kigali de bitola padrão – a interoperabilidade futura pode ser conseguida através
da emissão por ambos os países de requisitos semelhantes para o contrato de conceção e
construção.

21

Os caminhos‐de‐ferro canadianos adotaram a bitola em uso nos estados do norte dos EUA na década de 1870.
Consultar informação do Governo do Canadá sobre o Transporte Ferroviário.
23
Sítio oficial da AREMA aqui.
22
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Caso já existam linhas ferroviárias em dois países e em que estas já se interligam, a
interoperabilidade pode ser melhorada através da adesão dos dois países à OTIF ou da criação
de uma agência como a Agência Europeia de Segurança.
OTIF – Como vimos anteriormente, a Convenção relativa aos Transportes Internacionais
Ferroviários (COTIF) compreende duas partes:


A própria Convenção, que regula o funcionamento da OTIF; e



Os sete anexos que estabelecem uma legislação ferroviária uniforme.

Os dois últimos anexos regem as questões relacionadas com a interoperabilidade:


Regras uniformes relativas à Validação de Normas Técnicas e Adoção de Prescrições
Técnicas Uniformes Aplicáveis ao Material Ferroviário Destinado à Utilização em Tráfego
Internacional Ferroviário (APTU ‐ Anexo F da Convenção);



Regras uniformes relativas à Admissão Técnica de Material Ferroviário Utilizado em
Tráfego Internacional (ATMF ‐ Anexo G da Convenção)

Para efeitos destas regras Uniformes, o "Material Ferroviário" inclui tanto os veículos (material
circulante) como as infraestruturas ferroviárias (linhas ferroviárias e instalações fixas).
Outra opção seria que os dois (ou mais) países que possuem vias férreas que realizam operações
transnacionais criassem uma agência intergovernamental especializada dedicada à promoção
da interoperabilidade e à harmonização das normas técnicas.
Embora tenha um mandato mais abrangente do que apenas a interoperabilidade e apesar de a
sua jurisdição se estender a mais do que apenas dois ou três países, a Agência Ferroviária
Europeia é uma agência especializada deste tipo.24
Nos termos do artigo 1º do Regulamento (CE) Nº 881/2004 de 29 de abril de 2004 que institui
a Agência Ferroviária Europeia:
A Agência tem como objetivo contribuir, no plano técnico, para a aplicação da legislação
comunitária destinada a melhorar a posição competitiva do setor ferroviário através do
reforço do grau de interoperabilidade dos sistemas ferroviários e a desenvolver uma
abordagem comum no domínio da segurança do sistema ferroviário europeu, com vista
à realização de um espaço ferroviário europeu sem fronteiras e garantindo um nível de
segurança elevado.25

4.2.3 Passagens Fronteiriças (Alfândegas e Imigração)
A ideia aqui é facilitar e, se possível, eliminar os impedimentos ou obstáculos fronteiriços, de
modo a permitir que um comboio, quer transporte passageiros ou mercadorias, passe de um
país para outro como se não existisse qualquer fronteira. Atualmente, isto só é possível nos
países da UE devido aos vários tratados adotados por estes países nos últimos 60 anos. O Acordo

24

Sítio oficial da Agência Ferroviária Europeia (Agência da União Europeia para os Caminhos‐de‐Ferro) aqui.
As normas técnicas em matéria de interoperabilidade e harmonização da Agência Ferroviária Europeia podem
ser encontradas aqui.
25
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que cria a Zona de Comércio Livre Continental Africana, que entrou em vigor em 30 de maio de
2019, ainda está longe de proporcionar o mesmo tipo de integração.
As passagens fronteiriças por caminho de ferro não podem ser avaliadas de forma
independente. É preciso ter em conta o quadro jurídico global que rege as alfândegas e a
imigração.
Mesmo na Comunidade da África Oriental (CAO)26, que está bastante bem integrada, um estudo
para a modernização do Plano Diretor Ferroviário da África Oriental (EARMP) identificou os
seguintes obstáculos que impedem a passagem fácil de mercadorias e passageiros por via
ferroviária:


Sobreposição de disposições legais;



Processo lento de adoção das alterações necessárias ao nível das políticas, legislação,
regras e regulamentos nacionais;



Ausência de um acompanhamento eficaz e de fontes de financiamento bem
estruturadas;



Diferenças nas legislações ferroviárias entre os Estados Parceiros; e



Falta de definições claras de responsabilidades específicas entre a CAO e os Estados
Parceiros.

Assim, é essencial minimizar a necessidade de parar os comboios de carga na fronteira ou de
efetuar inspeções individualizadas aos vagões, através das seguintes medidas:


Proceder ao processamento prévio da documentação; e



Garantir que os vagões, locomotivas e tripulações em serviço possam atravessar
fronteiras com o mínimo de tempo de espera.

Os atrasos resultantes de questões com a carga de um determinado vagão implicam que todo
o comboio sofra atrasos ou a retirada do vagão problemático, o que aumenta o tempo de
trânsito e reduz a eficiência da operação ferroviária.
Para os passageiros, existem formas de acelerar as formalidades da imigração. Em algumas rotas
ferroviárias entre o Canadá e os EUA, os passageiros são obrigados a comprar os seus bilhetes
até às 08:30h no dia da partida, uma vez que é obrigatório enviar a essa hora uma lista completa
dos passageiros aos serviços de alfândegas e imigração dos EUA.27 A lista ajuda os serviços de
alfândegas e imigração dos EUA a acelerar as necessárias verificações aduaneiras.

26

O Tratado para a Criação da Comunidade da África Oriental ("Tratado CAO") foi criado em 1999 para
aprofundar a cooperação entre os estados parceiros da África Oriental. Os Estados Membros são o Burundi, o
Quénia, o Ruanda, o Sudão do Sul, a Tanzânia e o Uganda. Este tratado inclui o compromisso de estabelecer um
Mercado Comum, Políticas Comuns de Transporte e Comunicação, uma União Monetária e, em última análise,
uma Federação Política. (O artigo 91º do Tratado é inteiramente consagrado aos caminhos‐de‐ferro e aos
transportes ferroviários.)
27

Consultar aqui.
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4.2.4 Regulação por Contrato – Concessões Ferroviárias
O acima mencionado pressupõe que as operações ferroviárias transnacionais em questão serão
realizadas por duas (ou mais) empresas ferroviárias estatais, como, por exemplo, Tanzania
Railways Corporation (TRC), National Railways of Zimbabwe (NRZ), Nigerian Railway
Corporation (NRC), etc.
No caso de a empresa ou empresas ferroviárias envolvidas nas operações ferroviárias
transnacionais serem exploradas ao abrigo de um contrato de concessão, tal introduziria a
possibilidade do que se designa por "regulação por contrato". Tomando mais uma vez a ligação
Dar es Salaam‐Kigali de bitola padrão como exemplo, se uma única concessionária operasse
toda a via férrea28, nenhuma das opções discutidas na Secção 4.2.1 acima seria necessária: as
regras uniformes aplicáveis para o transporte de passageiros e mercadorias podem ser
estabelecidas no próprio contrato de concessão (através de um anexo). A interoperabilidade
também pode ser tratada no contrato de concessão. Na sua maior parte, as passagens de
fronteira não podiam ser tratadas através de disposições contratuais constantes do contrato de
concessão. Estariam sujeitas às leis aduaneiras e de imigração existentes.

28

Este é apenas um dos três cenários básicos possíveis: (1) Uma concessionária, que assinou um contrato de
concessão com o governo do Ruanda, opera a parte do tráfego da ligação Dar es Salaam‐Kigali de bitola padrão
que tem lugar no Ruanda e procede à transferência do tráfego (passageiros e mercadorias) para outra
concessionária, que assinou um contrato de concessão com o governo da Tanzânia, operando a parte da via
férrea que atravessa a Tanzânia. Duas concessionárias, dois contratos de concessão. Esta situação seria
semelhante a ter duas empresas ferroviárias nacionais a operar nos seus respetivos países, mas ligando na
fronteira e transferindo o tráfego (por exemplo Botswana Railways e National Railways of Zimbabwe); (2) Uma
única concessionária opera toda a ligação Dar es Salaam‐Kigali de bitola padrão através de dois contratos de
concessão separados celebrados com o governo do Ruanda e com o governo da Tanzânia . Esta foi a situação no
Quénia e no Uganda relativamente à via ferroviária com padrão de metro Mombaça‐Uganda de 2006‐2017.
Ambos os governos tinham assinado contratos de concessão separados, mas basicamente idênticos, com a Rift
Valley Railways; (3) Uma única concessionária opera toda a ligação Dar es Salaam‐Kigali de bitola padrão através
de um único contrato de concessão celebrado com ambos os governos do Ruanda e da Tanzânia. Foi o que
aconteceu com a Ferrovia Dakar‐Níger que liga Dakar (Senegal) ao Rio Níger no Mali. Foi concedida à
concessionária – Transrail – a concessão da ferrovia através de um único contrato de concessão celebrado com
ambos os governos.
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Financiamento
da Implementação
do Plano Diretor
Introdução
A presente secção visa informar sobre as fontes e os mecanismos de financiamento que
poderão ser utilizados para construir e explorar a AIHSRN com êxito.
Para tal, aprofundamos diferentes sistemas para obter referências e condições operacionais
internacionais e identificar as fontes e os mecanismos de financiamento potencialmente
disponíveis para projetos ferroviários em África. Comparamos as estruturas operacionais e de
investimento dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, e aplicamos um quadro de
tomada de decisões de investimento de capitais no contexto das condições operacionais locais
para aconselhar sobre a estrutura de execução mais adequada e as opções de financiamento
associadas.
Ao fazê‐lo, referimos também a extensão da participação do setor privado praticada pelos
respetivos países. Como veremos, existem no mundo exemplos bem‐sucedidos de operadores
ferroviários totalmente públicos e totalmente privados, bem como estruturas de parcerias
público‐privadas (PPP) que envolvem vários graus de integração das operações de comboios e
caminhos de ferro.
Ao mesmo tempo que retiramos ensinamentos desses casos, uma perspetiva contextual
informará a tomada de decisões em matéria de financiamento.
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Componentes dos custos e rendimentos dos projetos ferroviários
As componentes dos custos de um grande projeto de infraestruturas, nomeadamente os
projetos ferroviários, podem ser amplamente divididas em despesas de investimento e
despesas operacionais.
No que respeita aos rendimentos, as fontes podem ser divididas em:
a.

Rendimentos operacionais provenientes de receitas e operações;

b.

Rendimentos de capitais provenientes de fundos investidos em instrumentos
financeiros díspares ou desenvolvimento comercial;

c.

Rendimentos de financiamento provenientes de fundos obtidos por meio de
dívida, capital e mecanismos alternativos de financiamento público.

Utilizando esta classificação, podemos reconhecer as fontes de despesas e rendimentos para os
caminhos de ferro, juntamente com a respetiva frequência e horizonte temporal dos fluxos de
caixa. Tal estabelece as bases para um quadro de avaliação das fontes e dos mecanismos de
financiamento para projetos da AIHSRN.
A Figura 5‐1 e a Figura 5‐2 infra classificam os custos e os rendimentos com base na sua fonte e
tipo.
Os custos são classificados em despesas de investimento (CAPEX) e despesas operacionais
(OPEX). As despesas de investimento são despesas incorridas no desenvolvimento de ativos que
têm uma vida útil superior a um ano civil. Estes ativos incluem ativos fixos como vias férreas,
estações, linhas de serviço, estaleiros de carga, estruturas civis, equipamentos pesados,
material circulante e sistemas de gestão. Por outro lado, as despesas operacionais são as
despesas incorridas em atividades e consumíveis com uma vida útil inferior a um ano civil.
Incluem os encargos salariais e o combustível, que são imediatamente debitados à medida que
os serviços são prestados, e as despesas de manutenção anuais em ativos fixos como o material
circulante, as vias‐férreas, as estações, entre outros. As despesas operacionais também incluem
o custo de gestão do negócio e de comercialização dos seus produtos e serviços, que é
classificado como despesa administrativa.
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Figura 5‐1: Estrutura de custos do projeto ferroviário

Fonte: Biblioteca do conhecimento da CPCS.
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Figura 5‐2: Fontes de rendimentos do projeto ferroviário

Fonte: Biblioteca do Conhecimento da CPCS e referências do relatório Alternative Funding and Financing Mechanisms for Passenger and Freight Rail Projects, National Cooperative Rail Research Program, 2015.
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No que respeita aos fluxos de receitas, que compensam ou recuperam custos iniciais de capital
e cobrem despesas operacionais, estes provêm principalmente de operações ferroviárias.
Dependendo da estrutura adotada para a exploração dos comboios e caminhos de ferro, estes
rendimentos operacionais são receitas relacionadas com serviços ou ativos e incluem cobranças
diretas, como receitas de tarifas de passageiros, fretes e/ou taxas de utilização de
infraestruturas e de direitos de passagem (DP). As receitas operacionais também podem incluir
taxas de serviço a bordo, como comida e entretenimento, e receitas de locações comerciais e
ferroviárias, venda de DP, venda de espaços publicitários, e branding de estações.
Os rendimentos de capitais ganhos com o investimento de fundos excedentários em
instrumentos do mercado financeiro ou empreendimentos comerciais podem juntar‐se às
receitas operacionais. Por exemplo, é possível gerar rendimentos de capitais, investindo
disponibilidades de caixa em instrumentos do mercado monetário, que são instrumentos de
dívida a curto prazo, sem risco, emitidos pelos bancos. O investimento pode ser feito com
dinheiro detido pelo operador ferroviário, de acordo com diretrizes regulamentares
mandatadas, ou como reserva para necessidades operacionais contingentes. Dado que o
instrumento é altamente líquido, pode ser retirado a qualquer altura, obtendo, contudo,
diariamente, um retorno do investimento para o operador. Geralmente, nos projetos
ferroviários, os rendimentos de capitais são relativamente marginais em comparação com os
rendimentos operacionais.
Nestes projetos, a maior parte dos custos consiste em custos iniciais de capital. As fontes de
financiamento para fazer face aos mesmos dependerão das estruturas de execução e da partilha
de responsabilidades associada entre os setores público e privado para as diferentes
componentes do projeto (infraestrutura, material circulante, manutenção da infraestrutura
ferroviária e exploração dos comboios). Os instrumentos de dívida e de capital são os
instrumentos de financiamento mais comuns e importantes disponíveis para o setor privado,
sendo geralmente contraídos durante a fase de desenvolvimento para satisfazer as
necessidades em matéria de despesas de investimento. Podem ser novamente contraídos nos
últimos anos do projeto para ampliar a rede ferroviária, comprar novo material circulante ou
realizar obras de reabilitação. Os operadores privados também podem usar a dívida para
recapitalizar o projeto e utilizar as receitas da dívida para pagar dividendos aos acionistas.
De uma forma geral, e antes de qualquer consideração sobre modelos de negócio e a
participação do setor privado, a exploração de projetos ferroviários (passageiros ou carga),
como a maior parte das infraestruturas e serviços de transportes públicos, não gera, por si só,
receitas operacionais suficientes para cobrir todos os seus custos, estando tais projetos
dependentes de contribuições do financiamento público, salvo algumas exceções.
Este défice de financiamento tem de ser colmatado principalmente durante a construção, dado
o capital necessário para o desenvolvimento ferroviário, mas potencialmente também durante
a exploração, podendo ser necessárias subvenções públicas quando os custos operacionais não
são totalmente cobertos pelas receitas associadas.
As contribuições públicas para as despesas de investimento podem ser financiadas através de
produtos da dívida pública, incluindo empréstimos e obrigações. No contexto africano, teriam
de ser considerados os produtos de financiamento das instituições financeiras internacionais
(IFI). No entanto, os governos também podem procurar fontes de fundos públicos alternativas,
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como subsídios governamentais, impostos garantidos e/ou direitos de utilização específicos,
para satisfazer as suas necessidades de investimento de capitais e cobrir potenciais défices de
financiamento. Alguns dos instrumentos incluem créditos fiscais, que compensam impostos a
pagar pelo operador ferroviário, as chamadas «taxas de impacto ou desenvolvimento», que são
taxas únicas cobradas aos proprietários que beneficiam do desenvolvimento do caminho de
ferro, e impostos sobre a gasolina, o carbono e os veículos pesados, que poderão penalizar os
utilizadores de transportes motorizados hipercarbónicos para incentivar a sua transferência
modal para os transportes ferroviários‐rodoviários hipocarbónicos. No entanto, estas fontes de
rendimentos alternativas têm de ser garantidas por lei pelos governos nacionais.
A figura seguinte apresenta uma representação simplificada do financiamento ferroviário e da
dinâmica do financiamento.
Figura 5‐3: Representação simplificada de financiamento de projetos ferroviários

Fonte: CPCS

Quadro de tomada de decisões de investimento de capitais para a AIHSRN
A presente secção apresenta um quadro que pode ser adotado na avaliação dos mecanismos e
das fontes de financiamento para o investimento de capitais da AIHSRN em África. Dado que o
financiamento público é necessário para qualquer projeto ferroviário, devido aos avultados
montantes de capital de construção necessários comparativamente aos custos operacionais, é
importante considerar tanto os custos de financiamento como os benefícios socioeconómicos
subjacentes para as comunidades. Apesar de a presente secção não analisar os benefícios
sociais e económicos dos caminhos de ferro, os mesmos foram considerados no nosso quadro
de tomada de decisões.
Quando os benefícios socioeconómicos assim o justificam, o financiamento público ou as
concessões financeiras podem ser garantidos. A Figura 5‐4 apresenta o quadro dentro do qual
o investimento público em projetos ferroviários pode ser considerado, e a Figura 5‐5 representa
a forma como o financiamento público pode ser canalizado. Conforme ilustrado, se o benefício
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público do projeto for positivo, este deve ser executado e poderá justificar‐se a concessão de
apoio público, durante a fase da construção e/ou da exploração, conforme necessário. Se o
projeto tiver um benefício público negativo, ou seja, se tiver um custo público, os governos e
representantes públicos devem considerar se o mesmo deve ser executado com salvaguardas
ou se deve sequer ser executado. Se o projeto for financeiramente viável com custo público,
poderá haver salvaguardas, como taxas sobre as emissões, para reduzir o custo público. Se o
projeto for financeiramente inviável e houver um custo público líquido, deve ser
completamente interrompido.
Figura 5‐4: Benefícios públicos líquidos vs. retorno privado líquido

Fonte: CPCS

Figura 5‐5: Utilização de mecanismos de financiamento para aumentar os benefícios públicos e a viabilidade
financeira

Fonte: CPCS
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Por último, ao avaliar as opções de investimento, devemos também considerar o compromisso
político em relação à participação do setor privado, bem como, a maturidade e o apetite do
setor privado para fornecer conhecimentos ferroviários especializados nos respetivos países.
Quando o governo não se compromete a tentar obter a participação do setor privado, ou este
último é incapaz de demonstrar confiança razoável para executar o projeto ferroviário, o projeto
ficará muito ou completamente dependente do apoio e execução públicos.
A secção seguinte apresenta as possíveis estruturas de execução e os modelos de negócios
típicos de partilha público‐privada para projetos de LFAV.

Estruturas de execução
A estrutura de execução é a determinação de quem deve ser responsável por fornecer a
infraestrutura, e abrange o processo completo da execução da mesma, desde o
desenvolvimento das especificações, concursos, obtenção de financiamento e construção até à
exploração, financiamento e supervisão da execução29.
Com base na história dos caminhos de ferro, no quadro regulamentar existente e nas
especificidades do mercado, surgiu uma grande variedade de modelos de execução de
caminhos de ferro, cujos dois principais critérios diferencias são:


A integração ou separação vertical das atividades dos caminhos de ferro, incluindo o
financiamento, a aquisição, a construção, a operação e manutenção (O&M) das vias e
do material circulante;



A atribuição de responsabilidades ao setor público ou privado por essas atividades.

A figura seguinte resume a variedade de modelos de negócio que existe no mundo. Existem
vários modelos diferentes, mas que nenhum deles é claramente o mais adequado para qualquer
finalidade. A credibilidade e a adequação comparativas das diferentes estruturas dependem:


Do nível de potenciais rendimentos operacionais face aos custos (a viabilidade financeira
ou o grau de viabilidade);



Do compromisso e da capacidade do governo de apoiar os caminhos de ferro;



Da apetência e capacidade do setor privado.

É importante salientar que as escolhas no que respeita a modelos de negócios mais ou menos
integrados, e a uma execução pública ou privada, são muitas vezes baseadas em considerações
políticas ou ideológicas, e que não existem provas técnicas decisivas que apoiem um modelo
único.
Contudo, também é importante compreender que o modelo de execução escolhido influencia
as fontes e os mecanismos de financiamento disponíveis, que são diferentes para o setor
público e privado.

29

Henn, Sloan e Douglas 2012.
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Figura 5‐6: Modelos de negócio ferroviários

Fonte: Rail Infrastructure in Africa, Financing Policy Options, Banco Africano de Desenvolvimento, 2015.
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Fontes e mecanismos de financiamento
A presente secção apresenta os instrumentos e fontes de financiamento potencialmente
disponíveis para projetos da AIHSRN.
Começamos com a avaliação dos recursos disponíveis para o setor público ou privado ou para
ambos, as suas características em termos de disponibilidade e custo, e o seu horizonte
temporal.
Dada a sua importância para o financiamento das infraestruturas de transporte no geral, e para
o transporte ferroviário transfronteiriço em particular, concentrámo‐nos em seguida nos
instrumentos de financiamento das duas principais IFI multilaterais ativas no continente: o
Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e o Banco Mundial.
Na tabela 6‐1, as fontes de financiamento estão divididas em três grupos entre instrumentos de
financiamento, receitas relacionadas com ativos que geram fontes, e mecanismos de
financiamento público. Os instrumentos de financiamento consistem em fontes que geram
rendimentos financeiros tais como, obrigações, empréstimos comerciais, participações no
capital e certificados de garantias por equipamento. As fontes de receitas relacionadas com
ativos, incluem fontes de rendimentos operacionais, como receitas tarifárias, receitas de
serviços e taxas de utilização de infraestruturas, e também rendimentos de capitais como os
provenientes da venda de ativos. Os mecanismos de financiamento público, incluem fontes de
rendimentos alternativas como impostos sobre a gasolina, o carbono e as vendas, entre outras.
Tabela 5‐1: Fontes de financiamento para projetos ferroviários

Financiamento do
setor público/governo

Obrigações do setor
público

CAPEX

OPEX

Passageiros

Magnitude do
Horizonte
Disponibilidade
potencial de
temporal
financiamento
($ ‐ Baixa, $$ ‐ alta)
Instrumentos de financiamento (Instrumentos geradores de rendimentos financeiros)
Fretes

Fonte de
financiamento

    $$ ‐ Sem limite, sujeito
à disponibilidade de
fundos e ao interesse
público

 
 $‐$$ ‐ Em função da
profundidade do
mercado; as
obrigações podem ser
contraídas em moeda
local ou em mercados
internacionais; aplica‐
se o prémio de risco‐
país. Apenas o
Botswana tem um
rating de A2
(Moody's). Todos os
outros países estão
abaixo da categoria
especulativa, com
prémio de risco‐país
entre 3,47 % e 13,87 %

Acessibilidade
pública/privada

ND

Depende do país

Pública

Até 10
anos

Forte mercado de
obrigações do
Estado na África do
Sul, Nigéria,
Quénia, Maurícia,
UEMOA, Zâmbia,
Gana e Namíbia;
apenas 7 mercados
com obrigações do
Tesouro acima de
mil milhões de
dólares ‐ SFI

Pública
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Até 10
anos

Profundidade do
mercado muito
baixa, exceto para a
África do Sul,
Botswana e
Namíbia

Privada

ND

Mercado forte
apenas na África do
Sul

Ambas

 $ ‐ Forma de
financiamento
garantido praticada
nos EUA, que vai de 20
milhões de USD a 200
milhões de USD, de
2 % a 5 % acima da
taxa federal
    $ ‐ As locações
financeiras dependem
da capacidade
creditícia do locatário e
podem ser utilizadas
para financiar muitos
tipos de ativos
diferentes.

 
 $ ‐ Depende do apetite
pelo risco do setor
privado; pode variar de
5 % a 50 % do valor do
projeto

ND

Indisponível no
mercado africano

Ambas

ND

ND

Ambas

    $$ ‐ Força motriz
crítica de operações e
expansões futuras

Perpétua

Obrigações do setor
privado

 

Empréstimos
comerciais (disponíveis
para o setor privado
ou empresas públicas)
Certificados de
garantias por
equipamento

 

Locação financeira

Participação no capital
(ações ordinárias ou
preferenciais)

 





Magnitude do
potencial de
financiamento
($ ‐ Baixa, $$ ‐ alta)
(Damodaran NYU Stern
2019)
 $ ‐ Em função da
profundidade do
mercado e da
capacidade creditícia;
prémio de risco de
mercado até 20 %, com
uma média de 13,34 %
para todos os países
africanos
 $ ‐ Em função da
profundidade do
mercado
CAPEX

Acessibilidade
pública/privada

OPEX

Disponibilidade

Passageiros

Horizonte
temporal

Fretes

Fonte de
financiamento



Baixa
Privada
disponibilidade
devido ao risco
elevado; o
investimento
privado
representou
apenas 4 % de
todas as despesas
com as
infraestruturas em
África em 2016
Receitas relacionadas com ativos que geram fontes (instrumentos geradores de rendimentos operacionais e de capitais)
Receitas tarifárias

Perpétua/
Pode
diminuir
ao longo
da vida da
concessão

ND

Ambas
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Receitas de serviços
premium

 

Concessão de lojas a
bordo e nas estações
centrais
Taxas de utilização de
infraestruturas

 

CAPEX

OPEX

Passageiros

Fonte de
financiamento

Fretes
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Locação ou venda de
direitos de passagem

 

Venda de capital
fundiário

 









Magnitude do
potencial de
financiamento
($ ‐ Baixa, $$ ‐ alta)
$ ‐ Rendimentos
marginais da prestação
de serviços a bordo

Horizonte
temporal

Disponibilidade

Acessibilidade
pública/privada

Perpétua

ND

Ambas

$ ‐ Rendimentos
marginais provenientes
de locações
$ ‐ Potencial de
recuperação do custo
marginal; no entanto,
depende da procura e
da concorrência no
setor
$ ‐ Potencial de
recuperação do custo
marginal; no entanto,
depende da procura e
da concorrência no
setor
$$ ‐ Medida de curto
prazo, que poderá
fornecer um
financiamento único
de capital
$$ ‐ Apesar do
investimento inicial
elevado

Perpétua

ND

Ambas

Com base
na
concessão
‐ até 30
anos

ND

Venda ‐
única; a
locação
pode ir até
aos 30
anos
Única

ND

Ambas; privada
apenas se a
infraestrutura
for detida por
um operador
privado
Pública

ND

Pública

ND

Pública

ND

Ambas

Introduzido apenas
na África do Sul

Pública

Desenvolvimento/dese    
Perpétua
nvolvimento conjunto
de propriedade
comercial
   $ ‐Recuperação do
Branding, patrocínios e
Perpétua
direitos de nome
custo marginal
Receitas públicas (Instrumentos alternativos de financiamento público)
Imposto sobre o
carbono

    $ ‐As receitas da venda
de carbono podem ser
investidas em LFAV; a
Califórnia destinou
quase 20 % das
receitas de limitação e
comércio ao seu
programa de LFAV

Perpétua
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Imposto sobre as
vendas

Imposto sobre a
gasolina

Financiamento de
incremento fiscal
(imposto progressivo
sobre a propriedade)

Taxas de impacto

Taxas de
estacionamento das
estações

Acessibilidade
pública/privada

Perpétua

Pública

    $ ‐ Vantagem limitada,
pois o imposto sobre a
gasolina/combustível
pode impedir o
crescimento
económico numa
economia de baixo
consumo

 
 $ ‐ Difícil de
implementar em
regimes de impostos
sobre a propriedade
pouco eficazes

Perpétua

A receita fiscal
média em África foi
de 19,1 % em 2015,
sendo 58 %
proveniente do
imposto sobre as
vendas/IVA.
Embora haja
margem para
aumentar os
impostos, já se
verifica uma
elevada
dependência do
imposto sobre as
vendas/IVA, o que
pode impedir um
aumento adicional
para financiar a
LFAV
Dados
indisponíveis, o
imposto sobre a
gasolina existe na
África do Sul

Pública

Única

Baixa devido a um
regime de impostos
sobre a
propriedade pouco
eficaz ‐ impostos
sobre a
propriedade
inferiores a 1 % em
quase todos os
países africanos,
face à média de 2‐
3 % dos países da
OCDE
ND

Perpétua

ND

Ambas; privada
apenas se a
locação for
detida por um

CAPEX

Disponibilidade

OPEX

Horizonte
temporal

Passageiros

Magnitude do
potencial de
financiamento
($ ‐ Baixa, $$ ‐ alta)
    $‐$$ ‐ Em função da
força fiscal do estado e
da situação política
Fretes

Fonte de
financiamento

   $ ‐ Medida única, difícil
de implementar em
regimes de impostos
sobre a propriedade
pouco eficazes
   $ ‐ Fonte de receitas
muito baixas em
comparação com a
operação geral

Durante o
período de
concessão
definido

Pública

Pública
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OPEX

Passageiros
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Magnitude do
potencial de
financiamento
($ ‐ Baixa, $$ ‐ alta)

Horizonte
temporal

Disponibilidade

Acessibilidade
pública/privada

operador
privado
Taxas sobre os veículos
pesados de
mercadorias (camiões)





  $ ‐ Vantagem limitada,
pois o imposto sobre
os camiões pode
impedir o crescimento
económico em
economias de baixo
consumo

Perpétua

ND

Pública

Fontes de financiamento das IFI
As IFI são contribuintes decisivos para o desenvolvimento dos caminhos de ferro em todo o
mundo. Oferecem uma grande diversidade de produtos financeiros como assistência técnica,
subvenções, empréstimos, investimentos em capitais próprios, garantias e produtos de gestão
do risco, como coberturas cambiais. No contexto da AIHSRN, existem predominantemente duas
IFI com capacidade para fornecer financiamento para o desenvolvimento de tais projetos: o BAD
e o Banco Mundial.
Banco Africano de Desenvolvimento
Os produtos financeiros do BAD que ajudam a melhorar o desenvolvimento das infraestruturas
africanas incluem produtos de empréstimo, garantias, capital ou quase capital, produtos de
gestão do risco, financiamento do comércio, fundos especiais e assistência técnica30.

30

Rail Infrastructure in Africa, Financing Policy Options, Banco Africano de Desenvolvimento, 2015.
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Figura 5‐7: Produtos de financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento

Fonte: CPCS; derivado de Rail Infrastructure in Africa, Financing Policy Options, Banco Africano de Desenvolvimento, 2015.

Empréstimos com
Garantia Soberana

 

Empréstimos sem
Garantia Soberana

 





Horizonte temporal

Acessibilidade
para o setor
público/privado

 $$

Até 25 anos + 8
anos de período de
carência

 $$

Até 15 anos + 5
anos de período de
carência

Concedidos aos
países
membros
regionais (PMR)
e ao setor
público com
garantia
soberana de
países do BAD
e países com
elegibilidade
dupla
Empresas do
setor público
de países do
BAD e países
com
elegibilidade
dupla sem
garantia
soberana e a
todas as
empresas do
setor privado

CAPEX

OPEX

Passageiros

Fonte de
financiamento

Fretes

Tabela 5‐2: Fontes de financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento
Magnitude do potencial de
financiamento
($ ‐ Baixa, $$ ‐ alta)
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Empréstimo do Fundo
Fiduciário da Nigéria

 

Empréstimos em
moeda local

 

Empréstimos
sindicados

 

Garantias Parciais de
Risco
Garantias Parciais de
Crédito

  

Capital e quase capital
(incluindo Africa 50)

  

Produtos de gestão do
risco

  

 







Financiamento do
comércio

Fundo de Assistência
ao Setor Privado
Africano

  

Horizonte temporal

Acessibilidade
para o setor
público/privado

 $ ‐ Até 10 milhões de USD

20 e 27 anos para o
setor público e 15
anos para o setor
privado

 $ ‐Método de financiamento que
inclui a emissão de obrigações
nacionais, e empréstimos
sintéticos e swaps de divisas

Até 15 anos + 5
anos de período de
carência

Setor público e
privado de
países
membros
regionais do
BAD
Membros do
BAD

 Em função da estrutura do
empréstimo, os bancos
comerciais beneficiam de um
estatuto de credor privilegiado do
BAD, atenuando assim o risco‐
país, uma vez que possuem um
acesso preferencial a divisas
 $ ‐ Protege contra perdas
cambiais
 $ ‐ Protege os bancos contra o
incumprimento; reduz o custo do
empréstimo para o responsável
pelo desenvolvimento ferroviário
 $ ‐ O banco assume uma
participação acionária no negócio
e, ao fazê‐lo, aceita parte dos
riscos do mesmo. Ao contrário
dos empréstimos, o banco não
espera um retorno fixo, mas
retornos através de dividendos e
venda de ações.
 $ ‐ Permitem aos clientes
proteger a sua exposição aos
riscos do mercado, incluindo
taxas de juros, operações
cambiais e preços das matérias‐
primas. Incluem swaps de taxas
de juro, swaps cambiais, swaps de
matérias‐primas, e caps e collars
NA ‐ O financiamento do
comércio fornece linhas de
financiamento para aumentar a
liquidez de capital em fluxos
comerciais. Não se aplica a
projetos de redes ferroviárias de
alta velocidade
 Fornece subvenções não ligadas
para estudos, assistência técnica
e reforço de capacidades para

NA

Ambas

Durante o
empréstimo/projeto
Durante os
empréstimos

Privada

CAPEX

OPEX

Passageiros

Fonte de
financiamento

Fretes
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Magnitude do potencial de
financiamento
($ ‐ Baixa, $$ ‐ alta)

Perpétua/o BAD
afirma que não
espera um retorno

Disponível
apenas para
bancos
participantes
Privada

NA

Privada

NA

NA

NA

Privada
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Fundo de Mitigação e
Adaptação às
Alterações Climáticas

Mecanismo de Apoio
Jurídico Africano ‐ ALSF

Fundo Fiduciário para
Países de Rendimento
Médio

CAPEX

OPEX

Passageiros

Fonte de
financiamento

Fretes
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Magnitude do potencial de
financiamento
($ ‐ Baixa, $$ ‐ alta)

projetos do setor privado e
instituições africanas
    $$ ‐ Útil se os fundos puderem ser
investidos em comboios elétricos
de alta velocidade e baixo
carbono. As fontes de
financiamento incluem Fundos de
Investimento Climático (FIC) – de
7,6 mil milhões de USD, o BAD
comprometeu‐se a canalizar mil
milhões de USD para África de
subfundos; o Fundo para as
Tecnologias Limpas (FTL); o Fundo
Climático Estratégico, entre
outros; e o Fundo para o
Ambiente Mundial – o BAD é a
agência de execução para África
    Ao abrigo deste mecanismo, o
BAD ajuda os países membros a
negociar contratos comerciais
complexos e a evitar a erosão da
sustentabilidade da dívida
    O fundo oferece elaboração de
projetos, assistência/capacidade
técnica e reforço institucional,
trabalho analítico, integração
regional

Horizonte temporal

Acessibilidade
para o setor
público/privado

NA

Pública

Durante a fase de
negociação dos
projetos

Pública

NA

Pública

Grupo do Banco Mundial
Tal como o BAD, o Grupo do Banco Mundial também disponibiliza produtos de empréstimo,
garantias, capital ou quase capital, produtos de gestão do risco, financiamento do comércio,
fundos especiais e assistência técnica. Contudo, ao contrário do BAD, o Grupo do Banco Mundial
opera através de quatro entidades separadas, que fornecem diferentes instrumentos
financeiros e de reforço de capacidades para abordar os riscos do desenvolvimento de grandes
infraestruturas. A figura seguinte mostra as entidades do Grupo do Banco Mundial que podem
ajudar a financiar ou fornecer soluções de redução dos riscos para o desenvolvimento da
AIHSRN.

| 100

RELATÓRIO FINAL | Estudo Preliminar Pormenorizado (EPP) da Rede Ferroviária
Integrada Africana de Alta Velocidade no âmbito da Visão 2063 e Plano Diretor

Ref. CPCS: 16528

Figura 5‐8: Entidades do Grupo do Banco Mundial

Além de financiamento, o Banco Mundial também fornece atividades de apoio e
desenvolvimento de capacidades, que ajudam nas operações sustentadas dos projetos de
infraestruturas. Especificamente, para o desenvolvimento dos caminhos de ferro em África, os
estudos do Banco Mundial incluem:


Railways concessioning toolkit – application to African network, Programa de Política de
Transportes em África Subsaariana (SSATP), 2003.



Sub‐Saharan Africa: Review of selected railway concessions, AFTTR, 2006.



Off‐track: Sub‐Saharan African Railways, Diagnóstico de Infraestruturas dos Países
Africanos (AICD), 2009.



Railway Reform: Toolkit for Improving Rail Sector Performance, Mecanismo de
assistência público‐privada para infraestruturas (PPIAF), 2011.



Rail transport: Framework for improving railway performance in Sub‐Saharan Africa,
SSATP, 2013.



Railway reform (2017); Toolkit for improving rail sector performance.

Mecanismos de execução e financiamento
A presente secção aborda os mecanismos de execução e financiamento que podem ser
considerados para projetos da AIHSRN. Ao fazê‐lo, voltamos à análise das secções anteriores
sobre se o projeto tem um benefício público e é financeiramente viável31, se o governo do país
se compromete e tem capacidade para se envolver na participação do setor privado, e quais são
as estruturas de execução e correspondentes mecanismos de financiamento.

31

Na presente secção, «projeto financeiramente viável» significa que as receitas operacionais da LFAV são
suficientes para cobrir os custos operacionais e uma parte substancial da necessidade de capitais, gerando um
retorno privado adequado, para que se possa considerar uma participação significativa do setor privado na
estrutura de financiamento e execução do projeto.
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A figura 6‐9 infra representa o diagrama de tomada de decisões que podemos seguir para
verificar quais as estruturas de execução, fontes e mecanismos de financiamento públicos e
privados seriam mais adequadas para as necessidades do projeto.
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Figura 5‐9: Mecanismo de execução e financiamento da AIHSRN
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Para cada projeto, a possibilidade de participação do setor privado e a disponibilidade e as
condições de financiamento dependerão:


Do grau de viabilidade financeira do projeto: Se as receitas operacionais forem
suficientes para cobrir os custos operacionais e de capital, será possível implementar um
modelo de operação verticalmente integrado, financiado pelo setor privado. Em
contrapartida, a necessidade de subvenções públicas à exploração apoiará modelos
verticalmente segregados (infraestrutura pública e operações privadas).



Da dimensão, cronograma e pegada geográfica do projeto: O financiamento dos
projetos ferroviários é mais crucial na fase da construção, quando são necessários
grandes montantes de capital para construir os ativos. Tal é especialmente arriscado,
dado que o ativo pode demorar até cinco anos a ser construído (mais 10 anos em caso
de atrasos na aquisição de terrenos ou incerteza política), não produzindo fluxos de caixa
até a fase de funcionamento. Nesses casos, a disponibilidade creditícia e os investidores
em capitais de alto risco são fundamentais. No caso de projetos transfronteiriços em
África, onde a perceção de risco político continua relativamente elevada, pode não ser
possível para os governos ou para as empresas do setor privado acederem a capital a
longo prazo com períodos de carência adequados (período durante o qual os juros ou o
capital da dívida não são pagos). Nesses casos, o financiamento das IFI será crucial para
colmatar esta lacuna.



Do risco das receitas operacionais do projeto, incluindo potenciais contribuições
públicas de longo prazo: Igualmente importante nas fases posteriores é o rendimento
operacional. As fontes de financiamento nesta fase incluem taxas de frete, receitas
tarifárias, outros rendimentos de operações, e subvenções ou impostos garantidos pelo
governo. As receitas operacionais financiarão não só os custos operacionais, mas
também o financiamento da fase de construção. Por conseguinte, a obtenção desse
financiamento depende da concretização das projeções relativas ao rendimento
operacional, e de as subvenções ou impostos prometidos serem diligentemente
transferidos em cada período fiscal. Estes fundos são, por isso, variáveis já que as
previsões podem não se concretizar, e os governos podem rescindir os regulamentos
que exigem transferências fixas.



Da maturidade dos mercados financeiros: Se a região ou o país tiver mercados
financeiros maturos, ou seja, se a capitalização do mercado e o volume de transações
financeiras for elevado, o acesso ao capital é mais fácil e rápido para os setores público
e privado. Os mercados financeiros de maior maturidade também reduzem os
rendimentos de juros aplicáveis a empréstimos e obrigações. Nesses casos, tanto o setor
público como privado terão mais facilidade em obter dinheiro de fontes diversificáveis.
Na ausência de mercados financeiros, a oferta de fundos estará limitada aos mercados
internacionais, o que poderá representar um prémio de risco‐país elevado. Nessas
situações, as garantias de crédito e os produtos de gestão do risco das IFI, como as swaps
de taxa de juro e as swaps de divisas, também serão necessários para atenuar a aversão
ao risco dos investidores, aumentando assim o custo geral de obtenção de
financiamento.
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Do apetite de IFI e IFD: Um grande investimento numa infraestrutura como uma LFAV
transfronteiriça exigirá certamente o apoio de todas as IFI e instituições financeiras de
desenvolvimento (IFD) potencialmente envolvidas, e o engajamento destas entidades
na fase de estruturação do projeto é recomendada.



Da situação orçamental dos países do projeto: A capacidade dos governos de fazer
contribuições financeiras dependerá do seu défice orçamental e endividamento. A
saúde das finanças públicas dos países influenciará não só a sua capacidade de obtenção
do financiamento necessário, mas também o apetite dos investidores e financiadores
privados relativamente ao projeto.



Da qualidade da administração e governação fiscal: Várias fontes de financiamento
alternativas como o imposto sobre o carbono, o imposto sobre a gasolina, as taxas de
impacto, os financiamentos de incremento fiscal, entre outras, exigem que os governos
tenham uma boa capacidade de cobrança de impostos. Quando a cobrança de impostos
é fraca e muitos cidadãos não pagam impostos, tais mecanismos podem não ser capazes
de proporcionar o financiamento necessário para o projeto da AIHSRN.

Perante a análise anterior, a estrutura de execução e as opções de financiamento de cada via
férrea devem ser avaliadas de forma individual. Dada a falta de maturidade do mercado e
apetite do setor privado, prevê‐se que grande parte da carga financeira recaia no setor público.
Além disso, tendo em conta que o estado das finanças públicas é limitado na maioria dos países
africanos, as IFI terão provavelmente de desempenhar papéis de destaque no desenvolvimento
desses projetos. É provável que um desenvolvimento privado em grande escala ou um caminho
de ferro totalmente financiado pelo setor público sejam considerados inviáveis em todos ou na
maioria dos casos. Como tal, a estrutura ideal será verticalmente separada, com o setor privado
a ser responsável pelas operações e o material circulante e o governo pela infraestrutura fixa.
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Gestão do
Impacto Ambiental e
Social
Políticas (e Princípios)
Diversas políticas e legislação aplicável estabeleceram os requisitos legais e regulamentares
relevantes. Estes vão de acordos internacionais a políticas setoriais e transectoriais relevantes.
Dada a grande dimensão do projeto, a aplicabilidade de várias outras peças legislativas ao
projeto proposto também deve ser tida em conta.
Tabela 6‐1: Políticas, Planos e Estratégias Aplicáveis
Legislação/Lei/ Política

Países Relevantes

Aplicabilidade/Comentário

Padrões de
Desempenho para a
Sustentabilidade Social
e Ambiental da IFC

Todos

Os Padrões de Desempenho fornecem orientações de como
identificar os riscos e impactos, sendo concebidos para
ajudar a evitar, minimizar e gerir os mesmos, como forma
de fazer negócios de forma sustentável, incluindo no que
concerne à participação dos intervenientes e às obrigações
de divulgação quanto às atividades a nível do projeto.

Manual de Preparação
de um Plano de Ação
de Reinstalação da IFC
(2002)

Todos

É necessário um quadro de política de reinstalação para os
projetos com subprojetos ou componentes múltiplas que
não seja possível identificar antes da aprovação do projeto.
Este instrumento pode ser também apropriado quando
existem motivos válidos para o atraso da implementação da
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Aplicabilidade/Comentário
reinstalação, contanto que a parte implementadora assuma
um compromisso apropriado e concreto para a sua futura
implementação.

Convenção Africana
sobre a Conservação
da Natureza e dos
Recursos Naturais
(1968)

Angola, Benim,
Burquina Faso,
Burundi, Chade,
Costa do Marfim,
Congo, Djibuti,
República
Democrática do
Congo, Gâmbia,
Gana, Líbia, Lesoto,
Libéria, Mali, Níger,
Ruanda e África do
Sul

A Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e
dos Recursos Naturais visa melhorar a proteção ambiental,
promover a conservação e a utilização sustentável dos
recursos naturais e harmonizar e coordenar as políticas
nestas áreas, tendo em vista alcançar políticas e programas
ecologicamente racionais, economicamente viáveis e
socialmente aceitáveis.

Política de
Reinstalação
Involuntária do Banco
Africano de
Desenvolvimento
(BAD)

Todos

O principal objetivo da política de reinstalação involuntária
do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD, ou o Banco) é
assegurar que, quando uma intervenção do banco requer a
deslocação de pessoas, estas tenham igualdade de
tratamento e partilhem dos benefícios do projeto que
envolve a sua reinstalação, melhorando os seus padrões de
vida.

Convenção sobre a
Diversidade Biológica
(1992)

Todos

A CDB é um tratado multilateral que tem três objetivos
principais: a conservação da biodiversidade; a utilização
sustentável dos seus componentes; e a partilha justa e
equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos
recursos genéticos; com o objetivo último de incentivar
ações que levem a um futuro sustentável.

Diretrizes de Saúde,
Segurança e Meio
Ambiente (SSMA)

Todos

As Diretrizes SSMA do Grupo do Banco Mundial são
referidas no Padrão de Desempenho 1 da IFC como os
documentos técnicos de referência que contêm exemplos
de boas práticas internacionais no setor, tanto de caráter
geral, como específico, devendo ser utilizados como fonte
técnica de informação durante a implementação do
projeto.

Diretrizes de Saúde,
Segurança e Meio
Ambiente da IFC para
os Caminhos‐de‐Ferro

Todos

Estas diretrizes são aplicáveis a atividades geralmente
realizadas pelos operadores de infraestruturas ferroviárias
que se dedicam ao transporte de passageiros e
mercadorias. O documento inclui operações ferroviárias,
abrangendo a construção e manutenção de infraestruturas
ferroviárias, bem como, a operação de material circulante,
tais como locomotivas e vagões; e atividades de
manutenção de locomotivas, incluindo assistência a
motores e outras reparações mecânicas e manutenção de
locomotivas e vagões.
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Gaborone para a
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Países Relevantes
Botswana, Gabão,
Gana, Quénia,
Libéria,
Moçambique,
Namíbia, Ruanda,
África do Sul e
Tanzânia
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Aplicabilidade/Comentário
O objetivo geral da Declaração é “Assegurar que os
contributos do capital natural para o crescimento
económico sustentável, a manutenção e a melhoria do
capital social e do bem‐estar humano são quantificados e
integrados no desenvolvimento e na prática comercial.”

Identificação de Alto Nível de Impactos Ambientais
6.2.1 Riscos Ambientais a Considerar
É provável que a definição dos traçados ferroviários venha a apresentar alguns impactos
ambientais negativos relevantes. A análise numa fase inicial pode ajudar a prevenir
determinados impactos, permitindo que a minimização adequada e as respostas tecnológicas
sejam tidas em consideração nas primeiras fases de planeamento do projeto. A experiência nas
avaliações lineares e das infraestruturas ferroviárias indica que a maioria dos impactos
associados a tais projetos em África é de natureza socioeconómica, sendo discutida na secção
6.3 abaixo. Porém, os riscos ambientais que devem ser considerados durante as fases de
planeamento de tais projetos podem incluir:


A poluição atmosférica provocada pelo pó, pelas emissões de fábricas e pelos motores
a diesel ineficazes e com fraca manutenção utilizados nos sistemas de transportes,
sobretudo nas áreas urbanas, e pelo pó e fumo nas áreas rurais;



As queimadas, sobretudo em áreas florestais. As medidas identificadas para proteger o
meio ambiente passam por reduzir o número de queimadas e informar as pessoas sobre
as consequências negativas das mesmas. As áreas não cultivadas tendem a comportar
um alto risco de incêndio, sobretudo durante a estação seca;



A redução das populações de animais e plantas;



A diminuição dos níveis de biodiversidade que são muito ameaçados pelo aumento da
população humana que procura mais terrenos para colonização e agricultura. As áreas
protegidas desempenharam um papel muito importante na conservação da
biodiversidade. Devido às taxas relativamente altas de desflorestação para cultivo e
combustível, com a perda resultante de habitat e os problemas de erosão, as áreas
densamente arborizadas são consideradas áreas importantes para a biodiversidade.



A diminuição da qualidade e disponibilidade da água. A diminuição da disponibilidade
da água resultou das secas, da captação de água para fornecimento e dos esquemas de
irrigação para servir populações cada vez maiores, bem como da desflorestação para
limpeza de matas e utilização da madeira. O descarte impróprio dos resíduos e as más
práticas agrícolas que conduziram à erosão do solo e à deposição de sedimentos em
massas de água contribuíram para a degradação da qualidade da água;
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A degradação dos ambientes aquáticos através de práticas agrícolas inapropriadas nas
áreas de captação, bem como ao longo dos cursos de água, com zonas de retenção
inadequadas, levando ao assoreamento e à poluição aquática. Isto inclui o cultivo e
desenvolvimento em pântanos, a construção em planícies aluviais e margens de rios,
bem como a sobre‐exploração de habitats chave para aves aquáticas e a sua caça. Os
habitats aquáticos são importantes, tanto na perspetiva de habitat, como em termos de
proteção da qualidade da água;



A desflorestação, causada pela procura de madeira e carvão, e pela conversão da terra
para agricultura. A linha ferroviária vai exigir não só o desmatamento, como pode
também vir a facilitar o acesso a áreas onde a desflorestação é atualmente limitada;



A invasão de terras cultivadas e colonizadas nas florestas;



A gestão inadequada de resíduos industriais;



A degradação da terra resultante do cultivo excessivo, bem como das más práticas
agrícolas em áreas agrícolas periféricas e áreas ambientalmente sensíveis, tais como
encostas íngremes, margens de rios e pântanos;



A baixa utilização de tecnologias alternativas, renováveis e eficazes em termos de
recursos;



A poluição sonora; e



A erosão do solo resultante do desmatamento em áreas inadequadas que culmina num
problema ambiental grave. A desflorestação e as queimadas descontroladas agravam o
problema que afeta tanto os recursos hídricos, como o potencial agrícola dos solos.

6.2.2 Erros Fatais
Embora partes específicas da definição das rotas das linhas ferroviárias possam suscitar
preocupações, tanto do ponto de vista biofísico, como social, o benefício social positivo de tal
infraestrutura regional e continental significa que não é provável que existam erros fatais no
desenvolvimento proposto, mesmo no que concerne às preocupações ambientais. Essas
preocupações poderiam ser resolvidas através de traçados ferroviários alternativos ou ações de
minimização.

6.2.3 Impactos Ambientais da Construção e Operação
Existem vários impactos associados à construção e operação dos traçados ferroviários32 que
podem ter graus variáveis de efeito nos aspetos acima identificados. Estes são resumidos
abaixo.
Construção
 Os desenvolvimentos provocam perturbações físicas e podem causar o que é designado
por “efeito de barreira”, em que componentes como pedreiras e locais de construção

32

Sociedade Financeira Internacional, 2007. Diretrizes de Saúde, Segurança e Meio Ambiente para os Caminhos‐
de‐Ferro. Grupo do Banco Mundial.
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podem restringir a movimentação dos animais, sobretudo das espécies mais pequenas
e com menor mobilidade. Este efeito é maior no caso de desenvolvimentos lineares.


A perda e/ou a destruição de habitats pode ocorrer quando as áreas de empréstimo e
os locais de construção são montados, o que pode afetar aspetos como a biodiversidade.
Este impacto será maior quando há necessidade de operações de escavação e aterro
que incluem a detonação de pedreiras, a provisão de aterro a partir da recuperação de
material da detonação ou de áreas de empréstimo noutros locais e a construção de vias
de acesso em áreas mais remotas.



O ruído proveniente da detonação e/ou das atividades de construção pode afetar os
animais e pessoas que habitem na área.



As vibrações provenientes das atividades de detonação poderão afetar os animais e
pessoas que habitem na área. A detonação pode também danificar os edifícios.



Os recursos hídricos podem ser negativamente afetados pelas atividades de construção,
resultando na poluição e assoreamento de pântanos e rios. Os cruzamentos de rios
correm um risco maior.



A erosão leva à perda de solo arável e ao assoreamento das massas de água. Este aspeto
deve ser especificamente considerado em encostas íngremes, onde os aterros e a
remoção da vegetação aumentam o risco de erosão, sobretudo neste tipo de encostas
e onde forem considerados aberturas e/ou túneis.



A inundação pode limitar o acesso aos locais de construção, restringindo as atividades
aos períodos secos em certas áreas. Isto deve ser tratado durante o planeamento da
construção.



As casas/estruturas podem ser afetadas, já que algumas casas ou edifícios poderão
situar‐se na área com direito de passagem da construção, o que torna necessário a
relocalização. Dada a escassez de terras em certas áreas, poderá não haver locais de
relocalização próximos. A relocalização para locais distantes pode levar à fragmentação
social e dificultar o acesso a serviços e recursos de subsistência.



Pode ocorrer uma perda temporária de terra cultivada por direito de passagem da
construção. A maioria dos agregados familiares são pobres e dependem quase
exclusivamente da agricultura como meio de subsistência. Assim, estão vulneráveis aos
efeitos de uma perda de terras e plantações, já que isto poderá afetar a segurança
alimentar.



Poderá haver um impacto nos recursos culturais, nos casos em que túmulos ou locais
com significado espiritual situados na área com direito de passagem da construção
tenham que ser relocalizados.



A perturbação dos padrões de circulação diária irá ocorrer se o acesso à área com direito
de passagem da construção for restringido. Isto pode perturbar os caminhos pedonais
que atravessam a via, aumentando assim as distâncias que as pessoas devem percorrer
para chegar a estabelecimentos de ensino, saúde, água e outros.
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O tráfego e as atividades da construção podem representar um risco para as
comunidades próximas (especialmente as crianças pequenas).



A criação de oportunidades de emprego temporário é um impacto positivo que pode vir
a ocorrer.



Existe o potencial de afluxo de pessoas que procuram emprego. Considerando os altos
níveis de pobreza em África, um grande número de pessoas pode afluir às áreas de
construção à procura de emprego.



Patologias sociais poderão vir a ocorrer. A presença de uma mão‐de‐obra de construção
migrante e de um sem‐número de pessoas à procura de emprego pode contribuir para
problemas sociais, como o crime e a disseminação do VIH/SIDA.



A construção ou plantação com base na especulação pode vir a ocorrer. Assim que se
souber que vai haver qualquer reinstalação ou compensação, as pessoas podem mudar‐
se intencionalmente para a área, ou cultivar a área que suspeitam que será apropriada
a tornar‐se elegível para compensação.

Embora a construção esteja restringida a um período limitado, tem o potencial para impactos
ambientais negativos relevantes, se não for feita uma gestão cuidadosa das atividades
realizadas nesse período. Uma análise eficaz nas fases iniciais poderá ajudar a reduzir tais
impactos, assegurando que a seleção do local para as várias componentes teve em conta as
características ambientais mais sensíveis.
Linha Ferroviária
 A alteração, perda e/ou destruição de habitats terrestres e aquáticos resultará da linha
ferroviária e da infraestrutura associada, como as vias de acesso para manutenção e as
estações. Isto pode provocar a perda de locais de reprodução da vida selvagem,
perturbação de cursos de água e introdução de espécies invasoras exóticas, o que
poderá ter impacto em aspetos como a redução da biodiversidade.


O efeito de barreira aumenta com a natureza linear das linhas ferroviárias que podem
atuar como barreira física à movimentação dos animais.



O risco de erosão é também maior com uma estrutura linear, se não for devidamente
gerida, sobretudo em encostas íngremes e onde existem aberturas e túneis.



A fragmentação de habitats e o efeito de borda podem ocorrer quando as linhas
ferroviárias atravessam habitats naturais. Isto pode afetar o funcionamento de sistemas,
fazendo com que áreas mais pequenas deixem de conseguir suportar as funções de um
ecossistema. A fragmentação de habitats pode também aumentar efetivamente a orla
de tais habitats e está bem documentado que isto acresce ao impacto cumulativo da
alteração de habitats ao longo das fronteiras dos mesmos.



A poluição pode resultar do derramamento ou escoamento de águas pluviais poluídas
de reservatórios acima do nível do solo e ao longo da via.



O aumento do acesso humano pode afetar as espécies e ecossistemas, pondo em risco
a vida selvagem e a vegetação. O risco é especialmente elevado no que concerne à
desflorestação e caça furtiva em reservas de vida selvagem.
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A perda permanente de terras para servir a linha ferroviária é uma certeza. Mesmo
tratando‐se de terras consuetudinárias, as boas práticas internacionais ditam que os
utilizadores da terra devem ser compensados pela perda da mesma. A experiência
prévia na aquisição de terras indica que a maioria dos chefes de família prefere
provavelmente ser compensada em dinheiro. Porém, esta preferência deve ser
devidamente analisada, pois tal poderá não ser do interesse de todos os membros do
agregado familiar.



Uma opção preferível à compensação em dinheiro é o fornecimento de terras de
substituição, com tamanho e qualidade equivalentes. É preferível compensar sob a
forma de um ativo de substituição (ex.: terra e/ou uma moradia). Porém, dada a escassez
de terras, isto pode nem sempre ser possível.



A fragmentação de propriedades pode ocorrer quando as propriedades atravessadas
pela via podem ser divididas em partes menores, dificultando o cultivo e a gestão da
terra.



Um impacto positivo do desenvolvimento é a potencial criação de novas vias de acesso.
A serventia da linha ferroviária pode funcionar como via para peões ou carrinhos através
de terreno que antes era difícil de atravessar. Como tal, pode melhorar o acesso a
serviços e fomentar o comércio entre as aldeias, apoiando as economias locais e
melhorando o bem‐estar dos aldeões.



Uma consequência negativa do fácil acesso à via ferroviária é o risco de roubo da
infraestrutura e equipamento ferroviários.

A linha ferroviária representa uma barreira física constante e os impactos associados a isto são
de caráter permanente, desde que a linha ferroviária esteja implementada. Há também
infraestrutura necessária ao longo da via, como postos de abastecimento que podem
fragmentar ainda mais os habitats e comportar riscos de poluição associados.
Transporte de Produtos
 Existe risco de incêndio resultante da combustão espontânea de produtos combustíveis
durante o transporte.


Existe um risco para animais sensíveis nas proximidades decorrente do ruído dos
comboios. O ruído pode também afetar as pessoas (ex.: prejudicando a aprendizagem,
se a linha ferroviária passar próximo das escolas).



As águas residuais resultantes do funcionamento dos comboios, e os resíduos das
operações ferroviárias podem provocar a contaminação do solo e dos recursos hídricos.



Existe uma ameaça à segurança em termos de risco de lesão ou morte de pessoas que
atravessem a linha ferroviária.



A vida selvagem também é diretamente ameaçada em termos de risco de lesão ou morte
de animais que atravessem a linha ferroviária.



Existe um risco para animais sensíveis nas proximidades decorrente das vibrações dos
comboios, as quais podem também causar danos em edifícios frágeis ou de fraca
construção.
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Um impacto positivo é que as iniciativas de investimento social pelo proponente podem
beneficiar as comunidades adjacentes à via.

6.2.4 Recomendações
Embora muitas das medidas de minimização biofísicas sejam específicas do local e indicadas
pelos resultados da avaliação detalhada dos impactos, fazem‐se as recomendações seguintes:


Recomenda‐se que os traçados ao longo de áreas protegidas sejam evitados sob uma
perspetiva ambiental. Quando não puderem ser evitados, as medidas de minimização
devem ser maiores e mais significativas do que os impactos.



Os traçados devem ser refinados para, se possível, permitir evitar as áreas sensíveis e
acomodar áreas de retenção.



Devem ser feitos estudos aprofundados para investigar formas de minimizar os impactos
negativos e compensar ‐ ou encontrar desvios sempre que possível ‐ os impactos na
biodiversidade. Isto é tanto sob a perspetiva de proteger os recursos da biodiversidade
e alcançar uma utilização sustentável, como de promover a confiança dos investidores
na biodiversidade da região.



Ao tentar minimizar os impactos nas grandes infraestruturas é importante coordenar os
planos de todos os projetos regionais.



Tanto em termos da legislação específica do país associada à gestão ambiental, como do
Quadro Ambiental e Social (QAS) e do Padrão Ambiental e Social 1 (PAS1 ‐ Avaliação e
Gestão dos Riscos e Impactos Ambientais e Sociais), será necessária uma Avaliação de
Impacto Ambiental para cada país atravessado pelos traçados ferroviários propostos. Os
projetos podem ser classificados como Categoria A, pois é provável que tenham
impactos ambientais adversos significativos que sejam de natureza sensível, diversa ou
inédita.

Identificação de Alto Nível de Impactos Sociais
Os impactos sociais que são esperados devido à construção e operação dos traçados ferroviários
propostos são categorizados em quatro grandes grupos: os decorrentes das atividades de
construção, os associados a um afluxo de trabalhadores de construção e pessoas à procura de
emprego à área do projeto, os impactos associados à aquisição de terras para o projeto e os
impactos cuja concretização é esperada apenas durante a fase operacional do projeto. Em cada
categoria, os impactos positivos e negativos foram identificados, conforme indicado na Tabela
6‐2 abaixo.
Cada um dos impactos na tabela e as medidas de minimização para evitar ou reduzir os impactos
negativos e melhorar os positivos são discutidos nas subsecções seguintes.
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Tabela 6‐2: Resumo de Potenciais Impactos
Causa do Impacto
Impactos associados à
construção

Aspetos positivos:
Aspetos negativos:

Afluxo da população

Aspetos positivos:
Aspetos negativos:

Aquisição de terras

Aspetos positivos:

Aspetos negativos:

Impacto
Criação de empregos
Impactos na segurança associados à construção
Impactos visuais, acústicos, na vibração e na qualidade do
ar
Perturbação dos padrões de circulação diária
Impactos negativos associados aos campos de construção
Aumento de mercados para os empresários locais
Aumento das patologias sociais
Conflito/concorrência entre os recém‐chegados e a
população estabelecida
Aumento da pressão sobre os serviços/recursos locais
Melhorias no alojamento/serviços
Criação de oportunidades económicas através da
reinstalação
Deslocalização de estruturas e empresas
Perda de terras e plantações

Impactos operacionais

Aspetos positivos:
Aspetos negativos:

Perda de recursos culturais
Redução do custo e tempo de transporte
Integração regional
Impactos na segurança operacional e intrusão física
Impactos negativos do aumento da via pública

6.3.1 Impactos associados à construção
Descrição do Impacto
Esta secção trata dos impactos socioeconómicos positivos e negativos que são esperados como
resultado das atividades de construção. Estes incluem:


Criação de empregos durante a construção. Muitas comunidades em África
caracterizam‐se pela pobreza e pelo subdesenvolvimento. O emprego na mão‐de‐obra
utilizada para a construção das linhas ferroviárias ‐ ainda que temporário ‐ irá
representar um benefício económico significativo para os membros destas
comunidades. Além de criar oportunidades de emprego para os trabalhadores de
construção, o projeto pode também levar à criação indireta de empregos no setor
informal, por exemplo, em termos de bancas de comida para conveniência dos
trabalhadores de construção.



Impactos na saúde e segurança associados à construção. É provável que as atividades de
construção resultem num aumento do volume de tráfego nas vias de acesso às áreas de
construção, bem como provoquem obstrução nas mesmas. O aumento do tráfego e das
obras pode levar à degradação destas vias. A aceleração ou condução imprudente de
veículos de construção em áreas povoadas pode também apresentar um risco de
segurança. Isto, aliado a obstruções nas vias de acesso, pode tornar as condições de
viagem inseguras, afetando assim a segurança, tanto dos utilizadores das vias, como dos
residentes em comunidades próximas. O gado bovino e caprino que deambule pelas
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ruas também corre riscos. As áreas de empréstimo utilizadas durante a construção
podem também constituir um risco, já que as pessoas (sobretudo as crianças) que
circulem nessas áreas podem sofrer acidentes, enquanto que as áreas de empréstimo
cheias de água que não sejam reabilitadas após a construção podem proporcionar locais
de reprodução para vetores de várias doenças fatais (isto é, mosquitos e malária;
caracóis e bilharzíase). As áreas com maior risco de sofrer estes impactos são aquelas
onde as vias ferroviárias atravessam grandes áreas ocupadas por povoações e
plantações.


Impactos visuais, acústicos, na vibração e na qualidade do ar. As pedreiras, áreas de
empréstimo e locais de construção irão afetar a qualidade do ambiente visual; o
aumento do tráfego e as atividades de construção irão aumentar o ruído na área; a
detonação durante o trabalho de construção pode provocar graves perturbações nas
comunidades próximas e inclusivamente abrir brechas em estruturas; e o pó gerado
pelas atividades de construção e pelos veículos que circulam nas vias de acesso durante
a construção pode afetar a qualidade do ar na área.



Perturbação dos padrões de circulação diária. É provável que haja inúmeras estradas de
várias dimensões que atravessem os traçados ferroviários propostos. Durante a
construção é provável que estas estradas estejam bloqueadas e isso poderá perturbar
os padrões de circulação diária das pessoas.



Impactos negativos associados à presença dos campos de construção Está bem
documentado que os campos de construção utilizados para acomodar os trabalhadores
podem ser uma potencial fonte de incómodo para as comunidades próximas e colocar
riscos em termos de segurança. Neste aspeto, os impactos potenciais específicos
incluem a negligência sobre o atear de fogos em torno do local de construção, o que
pode constituir risco de incêndio; a perda ou roubo de gado doméstico devido à caça
furtiva pelos trabalhadores de construção; a falta de controlo sobre os trabalhadores
contratados no que concerne às abluções, o que pode pôr em risco a saúde das
comunidades locais; e o lixo gerado pelos trabalhadores de construção. Uma fonte
adicional de risco é que os campos de construção são, na sua maioria, habitados por
homens solteiros que podem muitas vezes criar tumultos sociais, geralmente devido ao
consumo excessivo de álcool ou por estarem afastados das esposas ou namoradas; isto
pode ser muito incómodo para as comunidades próximas e até dar origem a várias
patologias sociais.

Medidas de Minimização
Recomenda‐se as seguintes medidas de minimização para reduzir os impactos negativos e
melhorar os positivos:


Criação de empregos. Dado que as comunidades próximas dos traçados propostos vão
suportar os impactos negativos dos projetos, é consistente com os padrões de boas
práticas internacionais (como as Políticas Operacionais do Banco Mundial) que deve ser‐
lhes dada uma atenção especial quanto aos benefícios do projeto. Por isso, recomenda‐
se que o máximo do trabalho de construção seja feito através de obras com base em
mão‐de‐obra, sempre que viável. Os métodos definidos para assegurar a justiça e
equidade de género no recrutamento de mão‐de‐obra local (ex.: através do
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estabelecimento de um “balcão de mão‐de‐obra” local) devem ser empregues. Para
assegurar que os benefícios da criação de empregos locais se prolongam para além da
fase de construção dos projetos, recomenda‐se também que os proponentes dos
projetos façam uso de obras com base na mão‐de‐obra durante a manutenção
ferroviária subsequente.


Impactos na saúde e segurança associados à construção. Devem ser implementadas as
medidas seguintes para minimizar os potenciais impactos descritos acima:
o Tráfego: Devem ser determinadas velocidades de circulação seguras para as vias
de acesso perto de áreas povoadas, recorrendo à implementação de medidas
para garantir que essas restrições sejam cumpridas. Tais medidas podem passar
por monitorizar a velocidade dos veículos, colocar sinais de limite de velocidade
e instalar lombas redutoras de velocidade. Nos pontos em que as vias ferroviárias
atravessam estradas existentes, as áreas de construção devem ser claramente
delimitadas com sinais rodoviários refletores, tanto no local, como nos intervalos
de cada lado do mesmo.
o Acesso não autorizado: O acesso não autorizado a locais de construção, áreas de
empréstimo e pedreiras deve ser impedido, através da delimitação adequada ou
vedação de tais áreas.
o Água em áreas de empréstimo: Todas as áreas de empréstimo devem ser
devidamente reabilitadas após terminada a construção, para evitar o risco de
afogamento.
o Queimadas: A realização de queimadas por trabalhadores de construção deve
restringir‐se a áreas onde esses fogos possam ser estritamente controlados, caso
contrário deve ser proibido atear fogos.
o Educação comunitária: Deve ser implementada uma campanha informativa
sobre segurança comunitária nas comunidades próximas, para sensibilizar os
membros da comunidade para os riscos de segurança do tráfego e a necessidade
de impedir que as crianças e animais deambulem pelas vias de acesso ou áreas
de construção.



Impactos visuais, acústicos, na vibração e na qualidade do ar. As medidas para minimizar
os impactos associados ao ambiente visual, ruído e qualidade do ar são discutidas na
secção anterior sobre impactos ambientais e não serão repetidas aqui. Prevê‐se que a
experiência negativa da comunidade quanto ao impacto incómodo das atividades de
construção possa ser minimizada através dos benefícios da criação de empregos locais
no projeto (discutidos acima) e de uma comunicação clara sobre o impacto positivo que
se espera que o sistema de transportes tenha a longo prazo.



Perturbação dos padrões de circulação diária. O cruzamento os pontos de acesso
temporários devem ser estabelecidos em locais de tráfego frequente nas vias
ferroviárias. A localização de tais pontos deve ser decidida após consultar as
comunidades e os proprietários de empresas afetados. Quanto à perturbação causada
pelas áreas de empréstimo, o empreiteiro deve disponibilizar à comunidade afetada vias
e/ou pontos de acesso alternativos.
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Impactos negativos associados aos campos de construção. Sempre que possível deve
evitar‐se o alojamento de trabalhadores de construção em campos de construção. Uma
forma de consegui‐lo é acomodar os trabalhadores não locais em comunidades
existentes (embora isto também possa ter os seus próprios impactos). Se não for
possível evitar o estabelecimento de campos de construção, estes não devem, de
preferência, situar‐se em locais onde possam causar incómodo ou riscos de segurança
às comunidades próximas. Se necessário, as comunidades locais devem ser consultadas
quanto ao processo de seleção do local de construção. A entrada nos campos é
exclusivamente reservada aos trabalhadores, devendo existir infraestruturas de ablução
e entretenimento suficientes nos campos de construção.

6.3.2 Afluxo da População
Descrição do Impacto
À medida que correm as notícias sobre o projeto proposto, as expectativas quanto a possíveis
oportunidades de emprego podem também começar a criar‐se. Assim, poderá haver um afluxo
às áreas onde a construção irá decorrer por pessoas à procura de emprego. Isto pode começar
antes da construção e é provável que continue, mesmo após o final da mesma.
Se parte da mão‐de‐obra for recrutada fora da área local (por exemplo, para prover
competências necessárias às investigações geotécnicas), a sua presença irá constituir um afluxo
adicional de pessoas. Porém, este impacto irá provavelmente limitar‐se à fase de construção do
projeto.
É esperado que o afluxo de trabalhadores de construção e pessoas que procuram emprego
tenha várias consequências sociais:


Do lado positivo, o afluxo de população pode apresentar melhores oportunidades para
empresários locais e trazer outros benefícios para a economia local.



Aumento das patologias sociais. O afluxo de pessoas à procura de emprego pode levar
a um aumento das patologias sociais, como o consumo excessivo de álcool/drogas, o
abuso de mulheres, a prostituição e a incidência de doenças sexualmente transmissíveis
(DSTs). Este impacto pode ser agravado pela presença de uma mão‐de‐obra de
construção temporária. Com uma população maioritariamente masculina, os campos de
construção tornam‐se num ponto focal para atividades sexuais promíscuas. Tais
atividades, especialmente quando praticadas sem proteção, podem levar ao aumento
de DSTs e, mais especificamente, do VIH/SIDA entre os funcionários e os parceiros. O
afluxo de trabalhadores de construção e pessoas à procura de emprego pode também
ser acompanhado por um aumento no crime. Mesmo que as ocorrências de crimes
individuais não resultem dos recém‐chegados, podem ainda assim ser‐lhe atribuídas
pelas comunidades locais. Tal como acontece com os impactos de segurança associados
à construção, as áreas com maior risco de sofrer estes impactos são aquelas onde as vias
ferroviárias atravessam grandes áreas ocupadas por povoações e plantações.



Conflito/concorrência entre os recém‐chegados e os residentes locais. Sendo provável
que pelo menos parte da mão‐de‐obra de construção seja recrutada fora da área do
projeto, poderá criar‐se um conflito entre os recém‐chegados e os antigos residentes.
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Uma das razões possíveis para tal conflito seria a perceção entre os habitantes locais de
que as pessoas de fora estão a obter empregos que podiam ter sido atribuídos a
membros desempregados da comunidade local.


Aumento da pressão sobre os serviços/recursos locais. O afluxo à área de pessoas à
procura de emprego, aliado à presença de uma mão‐de‐obra de construção, pode
colocar uma pressão significativa sobre a infraestrutura e os recursos locais, como as
clínicas, a lenha, a água, etc. Este impacto pode ser preocupante em áreas onde os
serviços e recursos já estão sob pressão devido a um afluxo de refugiados ou refugiados
retornados de países vizinhos.

Medidas de Minimização
 Melhores oportunidades para empresários locais. As medidas sugeridas para melhorar
os efeitos económicos positivos do projeto podem também ajudar a aumentar a medida
em que os empresários locais podem beneficiar do crescimento de novos mercados e
clientes.


Aumento das patologias sociais:
o Melhores oportunidades para empresários locais: Campanhas sobre o VIH/SIDA
e o consumo excessivo de álcool devem ser implementadas para os
trabalhadores de construção e, se viável, também nas comunidades vizinhas.
Devem ser investigados meios para alinhar as campanhas de sensibilização com
as de outras organizações na área (ex.: ONGs). Estas campanhas devem utilizar
várias metodologias de prática comum para assegurar a sensibilidade social e
cultural.
o Crime: Os trabalhadores de construção devem estar claramente identificados,
envergando o devido uniforme de construção com o logótipo da empresa de
construção. Os trabalhadores de construção podem também fazer‐se
acompanhar de crachás de identificação. Além disso, devem ser estabelecidas
regras e regulamentos claros para o acesso aos locais de construção e aos
escritórios para controlar a ociosidade.



Conflito/concorrência entre os recém‐chegados e a população estabelecida. O
proponente do projeto deve assegurar que a intenção de dar preferência de emprego
aos residentes locais para cargos não qualificados é comunicada claramente para
desencorajar o afluxo de pessoas de outras áreas à procura de emprego. A política de
recrutamento utilizada para empregar as pessoas no projeto deve ser justa e
transparente e nunca orientada pelo nepotismo ou a corrupção.



Aumento da pressão sobre os serviços/recursos locais. Se possível, o proponente ou
empreiteiro do projeto deve assumir a responsabilidade pelo estabelecimento dos
serviços nos campos de construção. Se não o fizer, o departamento governamental
apropriado deve ser informado antecipadamente do prazo previsto e do tipo de serviços
que serão necessários.
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6.3.3 Aquisição de Terras
Descrição do Impacto
Esta secção trata dos impactos associados ao desmatamento na área com direito de passagem
ferroviária. Do ponto de vista social, a consequência mais pertinente da aquisição de terras será
a perda de casas ou estruturas e outros ativos imobiliários (tais como plantações ou solo arável)
situados na área de ocupação da terra. Embora a aquisição de terras possa ter consequências
socioeconómicas negativas (tais como a deslocalização física e económica, ou a perda de
recursos culturais), também pode trazer certos benefícios. Oferece a possibilidade de melhorias
no alojamento, serviços e oportunidades económicas.


Melhorias no alojamento e serviços. Os princípios de boas práticas internacionais
definem que todos os ativos perdidos através da reinstalação devem ser devidamente
compensados e que as estruturas residenciais e comerciais deslocalizadas devem ser
substituídas por estruturas que sejam, no mínimo, de padrão equivalente às que foram
perdidas. Desta forma, a reinstalação oferece a oportunidade de melhorar a qualidade
de alojamento e o padrão geral de vida das pessoas. As moradias informais podem, por
exemplo, ser substituídas por formais, com a instalação de água, saneamento e outros
serviços que faltavam na moradia original.



Criação de oportunidades económicas através da reinstalação. Para além do requisito
de que os ativos perdidos sejam substituídos por outros de padrão equivalente ou
superior, as boas práticas internacionais também estipulam que a reinstalação deve ser
acompanhada por um restauro de subsistência ‐ isto é, apoio pós‐reinstalação para
assegurar que os rendimentos e os meios de subsistência dos agregados familiares
afetados pela aquisição de terras foram restabelecidos para um nível no mínimo
equivalente ao pré‐projecto.



Deslocalização de estruturas e empresas. Um dos impactos sociais mais significativos
que resulta da aquisição de terras para fins do projeto é o facto de constituir uma
deslocalização física (a perda de um lar e a necessidade de se mudar para outro local)
e/ou económica (a perda de ativos produtivos, tais como campos cultivados ou bancas
comerciais). Em muitos casos pode não ser necessário mudar estruturas mais do que
alguns metros, embora isto dependa do facto de existir, ou não, espaço suficiente
disponível para erigir novas estruturas perto das suas localizações originais. As áreas
onde é provável haver um maior número de estruturas a serem deslocalizadas são
aquelas onde os usos da terra atravessada pelas vias ferroviárias propostas são
dominados por áreas urbanizadas e povoações de baixa a média densidade.



Perda de terras e plantações. A deslocalização económica provocada pelas atividades de
construção vai provavelmente envolver a perda de terras cultivadas a cerca de 20 a 50
metros da linha ferroviária. É possível que este impacto seja permanente, já que o cultivo
na área com direito de passagem irá provavelmente ser proibido, mal as linhas
ferroviárias estejam operacionais. Muitos campos afetados pelo projeto podem também
situar‐se parcialmente na área com direito de passagem. Quando um campo já é
pequeno (ex.: inferior a 1 hectare) é provável que a fragmentação do mesmo através da
perda de parte dele para o direito de passagem limite a utilidade de todo o campo.
Nesses casos pode ser necessário substituir ou compensar toda a área da superfície de
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campos afetada, ao invés de apenas a parte desses campos que se situa na área com
direito de passagem. As áreas onde é provável que ocorra o maior impacto nas terras e
plantações são aquelas onde predomina o cultivo ou áreas mistas residenciais e de
cultivo.


Perda de recursos culturais. Os recursos culturais que podem vir a ser afetados pelo
projeto incluem túmulos e locais com significado espiritual ou outro (como locais de
iniciação e igrejas informais). É possível que alguns recursos (ex.: túmulos) possam
manter‐se na área com direito de passagem, se estiverem fora do caminho direto da
linha ferroviária. Porém, as estruturas como igrejas teriam de ser relocalizadas fora da
área com direito de passagem.

Medidas de Minimização
 Melhorias no alojamento e serviços. Para assegurar que os benefícios descritos acima
revertam a favor das pessoas com ativos deslocalizados, o proponente do projeto deve
seguir os princípios das boas práticas internacionais, no que respeita à reinstalação e
compensação, como o ESSS 5 (Aquisição de Terras, Restrições ao Uso de Terras e
Reinstalação Involuntária).


Criação de oportunidades económicas através da reinstalação. Para beneficiar as
pessoas afetadas pela aquisição de terras, o proponente do projeto deve investigar a
necessidade de lhes prestar apoio contínuo durante a construção e, terminada a mesma,
durante mais algum tempo. Esse apoio pode incluir insumos agrícolas estruturados a
coordenar com o governo ou ONG na área, bem como formação comercial (gestão
financeira ou estratégias de marketing) para proprietários de empresas.



Deslocalização de estruturas e empresas. Quando o direito de passagem afeta os ativos
comunitários ou comerciais, a viabilidade de ajustar a via ferroviária ou estreitar o
direito de passagem deve ser investigada para essa secção específica, de forma a
contornar tais ativos. Se não for possível evitar os impactos nas estruturas e ativos, os
agregados familiares ou proprietários de empresas afetados devem receber uma
compensação de valor equivalente ou superior ao do ativo afetado. Se for viável, a
compensação deve ser dada em géneros em vez de dinheiro, através do fornecimento
de estruturas de substituição em locais apropriados, determinados mediante consulta
com os proprietários afetados.



Perda de terras e plantações. Se não for possível evitar o impacto na terra agrícola, as
partes afetadas devem ser compensadas. No caso da propriedade de terras
consuetudinárias, os proprietários apenas serão compensados pela perda de acesso ou
utilização da terra afetada, enquanto que no caso de terras privadas, os proprietários
serão compensados, tanto pela perda de acesso ou utilização da terra, como pelo valor
da terra afetada. Para determinar as quantias e métodos de compensação deve ser
estabelecido um Comité de Fixação de Compensações (CDC) para representar os
agregados familiares afetados pelo projeto, os chefes locais, o governo local e o
proponente do projeto. A função do CDC será de atuar como uma plataforma para a
negociação de todas as questões associadas à compensação por perdas incorridas ao
longo do projeto, incluindo os métodos pelos quais serão atribuídos valores a essas
perdas e os métodos pelos quais a compensação será providenciada.
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Perda de recursos culturais. Antes de iniciar a construção devem ser feitos inquéritos,
em colaboração com as comunidades locais para estabelecer o número, tipos e locais de
recursos culturais. A reinserção de túmulos e a relocalização de locais espirituais, se
necessárias, devem ser feitas de acordo com as normas sociais e os valores culturais das
comunidades respetivas. Os locais selecionados para a relocalização devem ser
aceitáveis para as comunidades e permitir o acesso a longo prazo. O empreiteiro será
responsável por tomar providências para a descoberta acidental de locais e túmulos
arqueológicos na área que vai ser afetada pelas atividades de construção.

6.3.4 Impactos Operacionais
Esta secção trata dos impactos que vão provavelmente ocorrer, assim que os traçados
ferroviários forem postos em funcionamento. Isto inclui tanto os impactos positivos (tais como
a redução do custo e tempo de transporte e o aumento de oportunidades de integração
regional), como os negativos (tais como os impactos na segurança operacional e intrusão física,
e os impactos associados ao aumento da via pública nas aldeias à beira da estrada).
Descrição do Impacto
 Redução do custo e tempo de transporte. O novo sistema de transporte vai melhorar
consideravelmente as condições de viagem entre as capitais de países adjacentes, mas
não é provável que tenha benefícios económicos e sociais para a maioria das
comunidades adjacentes à linha. Porém, as cidades ligadas pelas linhas ferroviárias
podem registar um aumento no crescimento económico, devido à melhoria das
condições de comércio e do acesso a mercados e serviços, como a saúde, educação e
finanças, infraestruturas, etc.


Integração regional. Os países anfitriões dos traçados ferroviários propostos iriam
beneficiar do projeto, através de um aumento do comércio transfronteiriço, da maior
disponibilidade de serviços e (assumindo que as reduções nos custos de transporte se
traduzem em produtos a preços mais baixos) maior acessibilidade de produtos.



Impactos na segurança operacional e intrusão física. É também esperado que o novo
sistema de transporte tenha vários impactos na segurança e outros, como a maior
incidência de acidentes com peões e impactos associados ao ruído que podem afetar
negativamente a qualidade de vida e sentido de pertença de uma comunidade. As áreas
circundantes de escolas próximas de linhas ferroviárias seriam especialmente sensíveis
a tais impactos. As escolas situam‐se provavelmente em áreas identificadas como
urbanizadas, em povoações de baixa a média densidade, ou áreas mistas residenciais e
de cultivo.



Impactos negativos do aumento da via pública. A transmissão de DST como o VIH/SIDA
está fortemente associada a corredores de transporte; um caso em análise é o principal
corredor de transporte por África Oriental, estendendo‐se do porto queniano de
Mombasa ao interior Uganda e que ganhou notoriedade como principal via de
transmissão do VIH/SIDA. É provável que o projeto proposto contribua para um
aumento contínuo no fluxo de tráfego nas áreas do projeto, criando assim condições
suscetíveis de pôr os trabalhadores e utilizadores do setor de transportes num risco
aumentado de contrair o VIH e a SIDA. A melhoria nas redes de transportes também
introduz muitas vezes inovações (por vezes indesejadas) em comunidades isoladas ou
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grupos de pessoas. Por vezes, a modernização é imposta a pessoas que não estão
preparadas para lidar com ela. As aldeias mais pequenas ao longo das vias ferroviárias
podem correr especial risco de sofrer esses impactos negativos.
Medidas de Minimização
 Redução do custo e tempo de transporte. Os benefícios dos sistemas ferroviários em
termos de reduzir o custo e tempo de transporte iriam depender, em parte, da melhoria
ou não, da infraestrutura de transportes de ligação e apoio. Uma medida importante
para melhorar este impacto positivo seria a coordenação entre as autoridades nacionais
e estatais nos países respetivos, para assegurar que o acesso rodoviário às estações é
também melhorado quando necessário.


Integração regional. O comércio transfronteiriço depende de outros fatores que não
apenas as condições de viagem. Isto inclui infraestruturas e processos aduaneiros
eficientes, taxas de importação/exportação justas e medidas para combater as
atividades criminosas que por vezes acompanham o aumento do movimento nas
fronteiras (ex.: tráfico humano). É reconhecido que lidar com muitas destas condições
pode estar para além dos poderes dos proponentes dos projetos. Não obstante,
recomenda‐se que sejam tomadas medidas a níveis apropriados nos proponentes dos
projetos para defender as intervenções políticas neste âmbito, quando necessário.



Impactos na segurança operacional e intrusão física. Não é considerado viável ou
desejável reencaminhar as linhas ferroviárias para evitar atravessar aldeias, já que a
redução da via pública pode ter um impacto económico negativo nas aldeias, induzindo
o desenvolvimento a desviar‐se para o lado da linha ferroviária. Assim, as medidas de
minimização mais apropriadas passam por incluir uma campanha de tráfego e segurança
ferroviária para instruir as comunidades e viajantes habituais afetados sobre a segurança
em geral, bem como uma sinalização clara nos cruzamentos rodoviários. Também é
pertinente realçar a importância de uma manutenção adequada.



Impactos negativos do aumento da via pública. É reconhecido que os governos de todos
os países anfitriões estão provavelmente cientes do potencial de uma epidemia
descontrolada de VIH e empenhados em tomar medidas proativas para evitar que o
setor dos transportes seja gravemente afetado pelo VIH e a SIDA. Para tal, a maioria teria
adotado planos estratégicos sobre o VIH/SIDA. Recomenda‐se que os proponentes dos
projetos obtenham o apoio das agências governamentais dos países anfitriões
responsáveis por combater o VIH/SIDA através da implementação de campanhas
específicas de sensibilização e prevenção em comunidades que serão afetadas pelo
projeto.

6.3.5 Conclusões da Análise Social
Com base na informação apresentada acima pode concluir‐se que não é provável que nenhum
componente dos projetos propostos apresente um erro fatal, no que respeita aos seus impactos
sociais previstos. Não obstante, os projetos terão muitos impactos sociais negativos que irão
exigir medidas de minimização apropriadas para os reduzir a níveis aceitáveis. Destes, os mais
significativos incluem:
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Deslocalização de agregados familiares, perda de terras para o projeto e possivelmente
também a deslocalização de recursos culturais, tais como túmulos e locais de significado
espiritual; e



Aumento na prevalência do VIH/SIDA e de outros problemas sociais, devido à presença
de uma mão‐de‐obra de construção, aumento esse possivelmente agravado pelo afluxo
às áreas de construção em curso de pessoas à procura de emprego.

É também esperado que o projeto gere vários impactos sociais positivos (uma das principais
razões para implementar o projeto). Estes incluem:


Redução do custo e tempo de transporte (cujo impacto máximo dependerá da medida
em que a redução dos custos pelos fornecedores de serviços de transporte beneficiará
os utilizadores dos transportes); e



Aumento da integração regional devido ao aumento da conectividade nas fronteiras
internacionais.

6.3.6 Estudos Complementares Necessários
É mencionado noutra parte deste documento que será necessária uma Avaliação do Impacto
Ambiental e Social (AIAS) em cada país e para cada componente de projeto. Estas AIAS terão de
ser conformes à legislação ambiental local. Cada AIAS deverá também incluir um ou mais
estudos especializados centrados nos potenciais impactos sociais descritos acima. Estes podem
incluir:


uma Avaliação do Impacto Social (AIS)



uma Avaliação do Impacto Cultural/Património; e



uma Avaliação do Impacto Agrícola (possivelmente).

Para além destes estudos especializados que fazem parte das AIAS específicas dos componentes
ou dos países, será também necessário compilar um Plano de Ação de Reinstalação (RAP) para
cada componente do projeto onde é espero que ocorram impactos associados à aquisição de
terras. Em conformidade com os padrões de boas práticas internacionais, cada RAP deve definir:


Os requisitos legais e políticos que o processo de reinstalação deve cumprir;



Os impactos que serão provavelmente sentidos pelos indivíduos, agregados familiares e
comunidades afetados pela reinstalação;



Todos os agregados familiares afetados pela reinstalação e os seus ativos afetados (tais
como estruturas residenciais, parcelas agrícolas, etc.);



Outros ativos afetados pela reinstalação que não pertencem a agregados familiares
individuais (tais como terras de pastagem comuns), mas serão temporárias ou
permanentemente perdidos como resultado do projeto;



O processo pelo qual as partes afetadas vão ser envolvidas no processo de planeamento
da reinstalação.
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O conjunto de princípios de compensação que será aplicado, tanto para os agregados
familiares, como para outros ativos afetados pela reinstalação, para assegurar que a
compensação ou substituição de ativos perdidos será justa, correta e equitativa;



As medidas para a reposição dos meios de subsistência e atividades geradoras de
rendimentos, nos casos em que estes tenham sido consideravelmente perturbados;



As medidas para minimizar os potenciais efeitos que a reinstalação pode ter nas
comunidades anfitriãs ‐ comunidades que residem nos locais, ou perto dos locais onde
as propriedades afetadas pela reinstalação vão ser relocalizadas, ou onde os seus ativos
de substituição ‐ como campos agrícolas ‐ ficarão localizados;



Os meios para tratar eficazmente as reclamações apresentadas pelas comunidades
afetadas durante e após a reinstalação e o processo de compensação;



Os mecanismos apropriados
reinstalação/compensação;



Os agentes relevantes na implementação da reinstalação, bem como as funções e
responsabilidades dos mesmos; e



Um programa e calendário indicativos para a implementação da reinstalação.

para

monitorizar

e

avaliar

o

processo

de

Lista de Verificação das Medidas de Minimização e Planos de
Monitorização para os Impactos Ambientais e Sociais Residuais
As medidas de minimização propostas com base nos impactos gerais previstos pelo
desenvolvimento da infraestrutura ferroviária (linear) devem ser tratadas através da
implementação dos planos e programas seguintes, como mínimo.
i.

Plano de gestão de resíduos;

ii.

Plano de reabilitação;

iii.

Plano para a relocalização de ativos culturais; e

iv.

Planos de mitigação socioeconómicos:
o Comunicação;
o Criação de competências e desenvolvimento local;
o Educação para a saúde;
o Monitorização social; e
o Educação ambiental.

Os planos de monitorização do Responsável de Controlo Ambiental irão incluir:
i.

Gestão do solo/armazenagem;

ii.

Gestão dos recursos hídricos;
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iii.

Monitorização de ruídos e vibrações;

iv.

Monitorização da fauna e flora;

v.

Monitorização da qualidade do ar;

vi.

Monitorização dos dados climáticos; e

vii.

Monitorização da gestão de resíduos.
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Os planos de monitorização seguintes serão necessários para monitorizar a implementação das
medidas de minimização.
i.

Qualidade do ar;

ii.

Ruídos e vibrações;

iii.

Clima;

iv.

Geologia/geomorfologia;

v.

Pedologia;

vi.

Gestão de resíduos;

vii.

Biodiversidade (ecologia terrestre e aquática);

viii.

Socioeconómicos:
o Comunicação;
o Criação de competências e desenvolvimento local;
o Educação para a saúde;
o Monitorização social;
o Educação ambiental.

ix.

Paisagem/utilização da terra;

x.

Visual;

xi.

Legado, cultura e arqueologia;

xii.

Hidrologia;

xiii.

Geohidrologia;

xiv.

Gestão de áreas protegidas; e

xv.

Plano de reabilitação.

| 125

RELATÓRIO FINAL | Estudo Preliminar Detalhado (EPD) da Rede Ferroviária Integrada
Africana de Alta Velocidade no âmbito da Visão 2063 e Plano Diretor

Ref. CPCS: 16528

Considerações Estratégicas para o Planeamento e a Implementação
Este estudo não é de uma escala que permita a identificação de impactos precisos associados a
possíveis traçados. Por isso, não é possível recomendar medidas de minimização específicas e
detalhadas antes de serem realizados estudos abrangentes. Há um nível de compreensão do
contexto das condições ambientais e sociais do continente africano, o qual não é uniforme.
Existem também muitas medidas de minimização gerais para desenvolvimentos lineares e para
linhas ferroviárias. As considerações a contemplar no planeamento do traçado proposto são
resumidas abaixo.


Geral
o Minimizar a amplitude da área de perturbação a todo o comprimento da via; e
o Selecionar a via mais curta possível.



Ambientes sensíveis
o Evitar os ambientes sensíveis ‐ alinhar as vias fora de uma área de retenção de
100 m para massas de água, longe de encostas íngremes e de áreas propensas à
erosão.
o Limitar o abate de árvores;
o Reabilitar após a perturbação;
o Aplicar as medidas adequadas de controlo da erosão durante e após a
construção;
o Contribuir para a gestão da captação de água para tratar dos problemas
ambientais na área; e
o Limitar o acesso a áreas onde a desflorestação vai aumentar.



Operações de escavação e aterro
o Utilizar técnicas de detonação para limitar danos desnecessários;
o Reduzir ao mínimo a área de perturbação em torno da linha ferroviária;
o Seguir os procedimentos adequados para obtenção do aterro. Obter o aterro a
partir da fonte legal mais próxima, limitar novas áreas de empréstimo e reabilitar
devidamente as áreas após a utilização;
o Limitar a construção de novas vias de acesso; e
o Utilizar as vias de acesso existentes sempre que possível, construir devidamente
as novas e reabilitar as vias que já não são necessárias.



Questões de sustentabilidade
o Proteger a biodiversidade e os recursos hídricos;
o Selecionar a via mais curta, dentro dos limites de outras considerações; e
o Utilizar o combustível mais limpo possível para o funcionamento do comboio.
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Questões estratégicas e cumulativas
o Coordenar a proposta para alinhar com outros projetos de desenvolvimento
atualmente planeados, ou a ser implementados na região;
o Controlar o acesso nas fronteiras internacionais para combater o tráfico
transfronteiriço, especialmente em áreas protegidas; e
o Assegurar que o desenvolvimento oferece benefícios às economias nacionais e
os impactos são avaliados em relação às preocupações sociais e de
biodiversidade.



Áreas protegidas
Os pontos seguintes devem ser considerados em estudos especializados detalhados:
o Alinhar a via dentro das áreas protegidas para acomodar as áreas de reprodução
e as rotas migratórias dos animais, sobretudo no que respeita às redes fluviais e
de pontos de água;
o Limitar a fragmentação dos habitats utilizados na distribuição animal;
o Implementar medidas para proteger a infraestrutura dos animais e vice‐versa ‐
pondere soluções de engenharia, tais como estruturas elevadas para permitir a
movimentação dos animais, e a vedação elétrica de áreas da linha ferroviária;
o Proteger o investimento em áreas protegidas, sobretudo as que têm um
investimento significativo no turismo e são geridas com base em princípios
comerciais;
o Assegurar a coordenação do projeto proposto com o planeamento de todos os
projetos de grandes infraestruturas na região; e
o Investigar as opções de compensação para desenvolvimento em áreas
protegidas para compensar os impactos na biodiversidade.

6.5.1 Objetivos de Sustentabilidade
A sustentabilidade estabelece o enquadramento para a tomada de decisões ambientais e
reconhece que o desenvolvimento sustentável requer a integração de fatores sociais,
económicos e ambientais no planeamento, implementação e avaliação dos desenvolvimentos
propostos, para assegurar que estes servem as gerações presentes e futuras. Assim, a
sustentabilidade do projeto deve ser avaliada em relação ao potencial para atender aos
princípios consagrados nos objetivos seguintes: Para assegurar a sustentabilidade, o projeto
deve, no mínimo, incorporar os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
(Nações Unidas, 2012):
ODS das Nações Unidas – Trabalho Digno e Crescimento Económico (Objetivo 8) ‐ Promover
um crescimento económico inclusivo e sustentável, emprego e trabalho digno para todos
O crescimento económico sustentável irá exigir que as sociedades criem condições que
permitam às pessoas ter empregos de qualidade que estimulem a economia sem prejudicar o
meio ambiente. Oportunidades de emprego e condições de trabalho dignas são também

| 127

RELATÓRIO FINAL | Estudo Preliminar Detalhado (EPD) da Rede Ferroviária Integrada
Africana de Alta Velocidade no âmbito da Visão 2063 e Plano Diretor

Ref. CPCS: 16528

obrigatórias para toda a população ativa. Deverá haver um maior acesso a serviços financeiros
para gerir rendimentos, acumular ativos e fazer investimentos produtivos. Um maior empenho
para com a infraestrutura comercial, bancária e agrícola também ajudará a aumentar a
produtividade e reduzir os níveis de desemprego nas regiões mais pobres do mundo.
ODS das Nações Unidas – Indústrias, Inovação e Infraestruturas (Objetivo 9) ‐ Construir
infraestruturas resilientes, promover uma industrialização sustentável e fomentar a
inovação
Os investimentos em infraestruturas – transportes, irrigação, energia e tecnologias de
informação e comunicação – são essenciais para alcançar um desenvolvimento sustentável e
capacitar as comunidades em muitos países. Há muito que foi reconhecido que o crescimento
na produtividade e no rendimento, bem como as melhorias na saúde e nos resultados
educativos requerem um investimento em infraestruturas.
ODS das Nações Unidas – Cidades e Comunidades Sustentáveis (Objetivo 11) ‐ Tornar as
cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
Os desafios de urbanização rápida, como a remoção e gestão segura de resíduos sólidos nas
cidades, podem ser superados de forma a permitir uma prosperidade e crescimento contínuos,
ao mesmo tempo que se melhora a utilização de recursos e reduz a poluição e a pobreza. Um
exemplo é o aumento da recolha de resíduos municipais. Tem que existir um futuro em que as
cidades deem oportunidades a todos, com acesso aos serviços básicos, energia, alojamento,
transportes e muito mais.
ODS das Nações Unidas – Ação Climática (Objetivo 13) ‐ Tomar medidas urgentes para
combater as alterações climáticas e os seus impactos
Para fortalecer a resposta global à ameaça das alterações climáticas, os países adotaram o
Acordo de Paris no COP21, em Paris, que entrou em vigor em novembro de 2016. No acordo,
todos os países concordaram em envidar esforços para limitar o aumento da temperatura global
para um nível muito inferior a 2 graus centígrados. A partir de abril de 2018, 175 países
ratificaram o Acordo de Paris e 10 países em desenvolvimento enviaram a sua primeira iteração
dos seus planos de adaptação nacionais para responder às alterações climáticas.
ODS das Nações Unidas – Proteger a Vida Terrestre (Objetivo 15) ‐ Gerir de forma
sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e reverter a degradação das terras
e travar a perda de biodiversidade
Estão a ser envidados esforços para gerir as florestas e combater a desertificação. Existem
atualmente dois acordos internacionais a serem implementados que promovem a utilização de
recursos de forma equitativa. Estão também a ser feitos investimentos financeiros em apoio da
biodiversidade.
Para além dos ODS acima, de acordo com a UNESCO (2015), ao adotar a Declaração de
Gaborone para a Sustentabilidade em África, 10 países em África33 participaram num processo
plurianual com vista a implementar todas as convenções e declarações que promovam um
desenvolvimento sustentável e comprometeram‐se a:

33

Botswana, Gabão, Gana, Quénia, Libéria, Moçambique, Namíbia, Ruanda, África do Sul e Tanzânia
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Integrar o valor do capital natural na contabilidade nacional e planeamento corporativo,
processos de relatório, políticas e programas;



Criar capital social e reduzir a pobreza, fazendo a transição da agricultura, das indústrias
extrativas, da pesca e de outros usos do capital natural para práticas que promovam o
emprego sustentável, a segurança alimentar, a energia sustentável e a proteção do
capital natural através das áreas protegidas e de outros mecanismos; e



Criar conhecimento, dados, capacidade e redes políticas para promover a liderança e um
novo modelo de desenvolvimento sustentável e aumentar a dinâmica para uma
mudança positiva.

Em suma, os Objetivos de Sustentabilidade apropriados à AIHSRN proposta devem, no mínimo,
visar o seguinte:


Prevenção da poluição



Conservação de recursos



Zero resíduos para aterro



Redução/minimização de resíduos



Zero descargas



Redução da pegada de carbono, zero emissões
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Roteiro de
Implementação
Quadro de implementação para os Planos Diretores 2033 e 2043
O Plano Diretor AIHSRN 2033 é um pilar chave do Plano de Implementação dos Primeiros de 10
anos da Agenda 2063. De modo a conseguir uma apropriação e orientação ao mais alto nível da
sua implementação a nível nacional, recomenda‐se que os projetos‐piloto/ligações do Plano
Diretor 2033 sejam implementados através dos processos do Comité de Orientação dos Chefes
de Estado e de Governo (HSGOC) AUDA‐NEPAD; em particular através da sua da plataforma da
Iniciativa Presidencial de Apoio às Infraestruturas (PICI).
Tendo em conta a multiplicidade de ligações prioritárias cuja fase piloto decorrerá durante os
primeiros 10 anos e subsequentemente (no caso do 2033 e do 2043), outras iniciativas de apoio
da UA, tais como o quadro de “Alto Representante” (AR) para o desenvolvimento de
infraestruturas em África, complementaria o processo da PICI, para garantir que todos os
projetos‐piloto da LFAV sejam implementados/construídos até 2033.
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Projetos‐piloto da AIHSRN
Para demonstrar as histórias de sucesso existentes no continente africano de modo a incentivar
ainda mais o desenvolvimento da AIHSRN, foram selecionados dois projetos‐piloto acelerados,
da seguinte forma:
Tabela 7‐1: Projetos‐Piloto Acelerados

Nº

Projetos‐Piloto
Ligação Ferroviária 34 Kigali, RWA ‐
Dar es Salaam, TZA (Região Oriental,
Prioridade 43 ACM)

1.

Ligação Ferroviária 72: Kampala, UGD
‐ Bujumbura, BDI* (Região Oriental,
Prioridade 5 ACM)
2.

País

Burundi,
Ruanda,
Tanzânia e
Uganda

Propriedade
CER
COMESA,
CAO, CEEAC,
IGAD, SADC

Ligação Ferroviária 36 Windhoek,
NAM ‐ Gaborone, BOT (Região Sul,
Prioridade 4 ACM)
Ligação Ferroviária 35 Walvis Bay,
NMB ‐ Windhoek, NMB (Região Sul,
Prioridade 38 ACM)
Ligação Ferroviária 37 Gaborone,
BOT – Joanesburgo, SAF (Região Sul,
Prioridade 14 ACM)

Botswana,
Namíbia,
África do
Sul

Comentários

Selecionada com base
no QPP**

Selecionada com base
no QPP; "Trans‐Calaári"
SADC
L37 acrescentada para
captar os níveis de
tráfego mais elevados,
a pedido da AUDA‐
NEPAD.

*A Ligação 72 Kampala‐Kigali durante a Fase 1 desta missão. As ligações foram ajustadas conforme mostrado na tabela acima, com base nas
consultas com o cliente para melhor ligar o Burundi à rede.
** O Quadro de Priorização de Projetos (QPP) e a Análise com Critérios Múltiplos (ACM), realizados durante a Fase 1 da Missão, são
apresentados no Anexo A.
Fonte: CPCS

Para além disso, recomendamos mais 14 ligações ferroviárias para serem apoiadas como 11
projetos‐piloto adicionais pelas seguintes razões:


Os dois projetos‐piloto acelerados continuarão a ser estudados no âmbito do estudo
integral de viabilidade e, nesta fase, ainda não é completamente claro se será viável a
construção de qualquer uma destas duas ligações. Tendo em conta que os projetos‐
piloto visam demonstrar as histórias de sucesso no continente, um maior número de
projetos‐piloto aumentaria a probabilidade de maiores casos de sucesso.



Um maior número de projetos‐piloto permitiria uma distribuição mais equitativa de
projetos‐piloto pelas diferentes regiões do continente.



A AIHSRN é um projeto ambicioso para construir uma grande rede de linhas férreas no
continente africano a fim de cumprir os objetivos previstos nos planos diretores acima
apresentados. Tendo em conta o número de países existente no continente, os esforços
de construção da rede podem ser envidados simultaneamente em diferentes partes do
continente.
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Os 11 projetos‐piloto adicionais 34 são os seguintes:
Tabela 7‐2: Projetos‐Piloto Adicionais

Nº

Projetos‐Piloto

País

Propriedade
CER
COMESA, CAO,
IGAD

Comentários
Selecionada com base no
QPP

1.

Ligação Ferroviária 20 Kampala, UGD ‐
Nairobi, KEN (Região Oriental, Prioridade 1
ACM)

Uganda,
Quénia

2.

Ligação Ferroviária 66 Ouagadougou, BFA ‐
Abidjan, CIV (Região Oriental, Prioridade 6
ACM)

Burquina
Faso, Costa
do Marfim

CEN‐SAD,
CEDEAO

Selecionada com base no
QPP

3.

Ligação Ferroviária 4 Túnis, TUN ‐ Argel,
DZA (Regiões Noroeste e Centro Norte,
Prioridade 8 ACM)

Argélia,
Marrocos,
Tunísia

UMA,
COMESA, CEN‐
SAD

Selecionada com base no
QPP; também promovida
pela UMA como "Trans‐
Magrebe"

Ligação Ferroviária 5: Argel, DZA ‐ Sidi Bel
Abbes, DZA (Regiões Noroeste e Centro
Norte, Prioridade 53 ACM)
Ligação Ferroviária 6: Sidi Bel Abbes, DZA ‐
Casablanca, MOR (Regiões Noroeste e
Centro Norte, Prioridade 20 ACM)
4.

Ligação Ferroviária 74 Niamey, NER ‐
Cotonou, BEN (Região Ocidental,
Prioridade 18 ACM)

Benim,
Níger

CEN‐SAD,
CEDEAO

Selecionada com base no
QPP

5.

Ligação Ferroviária 56 Alexandria, EGY ‐
Khartoum, SDN (Região Nordeste,
Prioridade 41 ACM)

Egito,
Sudão

COMESA, CEN‐
SAD, IGAD

Selecionada com base no
QPP; também promovida
pelo IGAD

6.

Ligação Ferroviária 29 Asmara, ERI ‐ Adis
Abeba, ETH (Região Nordeste, Prioridade
47 ACM)

Eritreia,
Etiópia

COMESA, CEN‐
SAD, IGAD

Selecionada com base no
QPP

7.

Ligação Ferroviária 43 Lusaca, ZMB ‐ Beira,
MOZ (Região Sul, Prioridade 52 ACM)

Moçambiq
ue, Zâmbia,
Zimbabwe

COMESA,
SADC

Selecionada com base no
QPP

8.

Ligação Ferroviária 17 Douala, CMR ‐
Bangui, CAF (Região Central, Prioridade 66
ACM)

Camarões,
República
Centro‐
Africana

CEN‐SAD,
ECCS

Selecionada com base no
QPP

9.

Ligação Ferroviária 49 N'Djamena, TCD ‐
Bangui, CAF (Região Central, Prioridade 67
ACM)

Chade,
República
Centro‐
Africana

CEN‐SAD,
ECCS

Selecionada com base no
QPP

34

Os projetos‐piloto adicionais foram selecionados em função de uma combinação dos objetivos do Plano Diretor
2033, uma distribuição equitativa de projetos‐piloto em diferentes regiões do continente e a priorização do QPP
e dos resultados de alto nível da análise financeira, tendo sido dada maior prioridade à ligação de países
interiores a portos marítimos (um dos objetivos do Plano Diretor 2033).
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Nº
10.

Projetos‐Piloto
Ligação Ferroviária 22 N'Djamena, TCD ‐
Bangui, CAF (Região Ocidental, Prioridade
68 ACM)

País
Mali,
Senegal

Propriedade
CER
CEN‐SAD,
CEDEAO

Ref. CPCS: 16528

Comentários
Promovido pela CEDEAO
como "Dakar‐Bamako"

Ligação Ferroviária 23 Tambacounda, SEN ‐
Bamako, MLI (Região Ocidental, Prioridade
21 ACM)
11.

Ligação Ferroviária 75 Lamu, KEN ‐ Juba,
SSD

Quénia,
Sudão do
Sul

COMESA, CAO,
IGAD

Adicionado após o Seminário
de Validação da Versão
Preliminar do Relatório Final
realizado em Joanesburgo
em abril de 2019; Promovido
pela IGAD

** O Quadro de Priorização de Projetos (QPP) e a Análise com Critérios Múltiplos (ACM) realizados durante a Fase 1 da Missão são
apresentados no Anexo A.
Fonte: CPCS.

Etapas de Implementação
As principais etapas para a prossecução da meta de conceptualização, planeamento, conceção
e implementação destas ligações até 2023 e 2025, são as seguintes:


Conclusão do projeto preliminar e do estudo de avaliação de viabilidade para
o Dois projetos‐piloto acelerados até dezembro de 2021; e
o Onze pilotos adicionais até dezembro de 2023.



Implementação da estratégia de preparação nacional em:
o Seis países dos dois projetos‐piloto acelerados até dezembro de 2022; e
o Países dos pilotos adicionais até dezembro de 2023.



Construção do primeiro quilómetro dos:
o Dois projetos‐piloto acelerados até dezembro de 2024; e
o Onze pilotos adicionais até dezembro de 2025.

O projeto preliminar e o estudo de avaliação da viabilidade e a estratégia de preparação
nacional são pormenorizadamente discutidos abaixo.

Projeto Preliminar e Estudo de Avaliação da Viabilidade
O projeto preliminar e os estudos de avaliação da viabilidade dos projetos‐piloto incluirão a
avaliação da viabilidade económica e financeira, assim como todas as outras tarefas necessárias
para a elaboração do projeto para a subsequente implementação imediata. Os termos de
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referência para o projeto preliminar e para a avaliação da viabilidade para os dois pilotos
acelerados constam nos Anexos E e G. Os elementos chave são os seguintes:


Projeto preliminar da infraestrutura fixa;



Estimativas do custo de capital da infraestrutura fixa;



Projeto funcional dos planos de operação e de manutenção;



Estimativas do material circulante; do equipamento de manutenção e das instalações; e
custos de capital;



Estimativas dos custos anuais operacionais e de manutenção;



Estudo das receias e tráfego financiável;



Avaliação do Impacto Ambiental e Social e de um Plano de Ação de Reinstalação (RAP);



Análise jurídica, regulatória e institucional;



Avaliação da viabilidade financeira;



Avaliação da viabilidade económica;



Conceção da estrutura do projeto e do plano de financiamento; e



Elaboração de planos de aquisição (cuja forma dependerá da estrutura do projeto).

Estratégia de Preparação Nacional
7.5.1 Introdução
A estratégia de preparação nacional (EPN) garante a estratégia e o enquadramento para os
países que participam no desenvolvimento da AIHSRN para criarem um plano de preparação
nacional (PPN) de modo a prepararem‐se para a implementação das respetivas ligações
nacionais para fazerem parte da AIHSRN através da identificação e da implementação do
contexto conducente ao apoio da execução do(s) projeto(s) de ligação da AIHSRN.
Deve sublinhar‐se que sendo que a AIHSRN será desenvolvida com ligações individuais no
âmbito de um projeto e estruturas de financiamento abrangentes, não existe uma estratégia de
preparação igual para todos os países. Por exemplo, alguns países podem optar por uma
estrutura Construir‐Explorar‐Transferir (Build‐Operate‐Transfer ‐ BOT) para o desenvolvimento
da infraestrutura enquanto que outros podem optar por ter o controlo do projeto e da
construção e decidir financiar e fazer a aquisição dos trabalhos ao abrigo de um contrato típico
de Projeto‐Construção (Design‐Build ‐ DB). Para além disso, entre os países continentais
africanos, haverá diferenças significativas ao nível da preparação para implementar um projeto
ferroviário com a escala das ligações da AIHSRN.
Estas diferenças, no entanto, não impedem a execução da AIHSRN se forem elaborados e
implementados PPN adequados em função das EPN discutidas no presente documento (Figura
7‐1).
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Figura 7‐1: Estratégia nacional de preparação

7.5.2 Avaliação da Preparação Nacional
O nível de preparação de cada país deve ser determinado em função da avaliação das quatro
principais componentes de modo a garantir que as bases principais existem para a apoiar os
projetos ferroviários propostos:
1.
2.
3.
4.

Acordos, leis e regulamentos;
Quadro e capacidade institucional;
Capacidade financeira; e
Compromisso político.

Nas seguintes subsecções são apresentadas as características de cada uma destas
componentes.
1. Acordos, leis e regulamentos
O primeiro elemento fundamental da preparação de um país é a adequação dos acordos, leis e
regulamentos para o desenvolvimento, implementação e exploração bem‐sucedidos das
ferrovias. Tendo de estar definidos em cada um dos países para garantir ligações internas bem‐
sucedidas do plano ferroviário. Também precisam de ser coordenados entre os países seguindo
diretrizes continentais predefinidas de modo a garantir uma coerência global das ligações do
projeto e permitir infraestruturas/contratos transfronteiriços. Por sua vez a definição
coordenada de acordos, leis e regulamentos permitirá um desenvolvimento e exploração
efetivos de cada transporte ferroviário individual como parte interoperável da AIHSRN.
A abordagem coordenada de cada governo deve ser descrita em acordos de cooperação
celebrados entre países parceiros de ligações ferroviárias transfronteiriças para descrever as
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regras e princípios gerais de cooperação. Para além disso, os países devem avaliar e alterar os
seus regulamentos, conforme aplicável, de modo a ter em conta os seguintes aspetos:


Normas para o projeto de infraestruturas fixas, sistemas e material circulante;



Regras de funcionamento e manutenção da ferrovia;



Procedimentos para um funcionamento contínuo nas fronteiras internacionais;



Tratados para a exploração transfronteiriça dos transportes ferroviários;



Regulamentação em matéria económica dos transportes ferroviários (no que diz
respeito às tarifas de transporte de mercadorias e preços de bilhetes de comboio de
passageiros) caso seja considerado aplicável e desejável;



Leis que prevejam a propriedade e a exploração da infraestrutura ferroviária por
proponentes do setor privado (se e conforme aplicável) ao abrigo de PPP e entidades
exclusivamente privadas.



Regras (nomeadamente obrigações dos governos) em matéria de segurança das
operações ferroviárias; e



Regras e responsabilidades pela manutenção da infraestrutura e do material circulante.

2. Quadro e capacidade institucional
Os governos devem ter um quadro institucional adequado e capacidade institucional suficiente
para realizarem com sucesso os projetos da AIHSRN. Como parte integrante dos respetivos
planos para se prepararem, devem avaliar a capacidade das respetivas instituições e devem
propor melhorias, conforme necessário para:


A aquisição e gestão de serviços contratados para a execução e exploração da
infraestrutura da linha ferroviária (conforme adequado);



A coordenação de todas as etapas de implementação com representantes dos países
parceiros;



Garantir a pontualidade das operações de modo a cumprir os prazos do projeto;



Angariar e gerir os compromissos financeiros para o desenvolvimento e exploração da
ferrovia (conforme adequado);



Garantir que os participantes no desenvolvimento e na exploração da ferrovia cumprem
as leis e regulamentos relevantes; assim como garantir que as leis e os regulamentos são
atualizados conforme as circunstâncias particulares;



Garantir a existência de regras, pessoal e mecanismos adequados para que as operações
ferroviárias sejam contínuas nas fronteiras internacionais; e



Representar o governo no quadro da AIHSRN sobre questões relativas a cooperação e
alterações.

Caso o governo opte por uma estrutura em que detenha a propriedade e seja responsável pela
exploração da ferrovia, terá de desenvolver a capacidade na organização ferroviária ou no
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âmbito das entidades governamentais de realizar as atividades chave, tais como a liquidação de
receitas entre linhas e a liquidação do aluguer de vagões e de material circulante (e custos de
reparação) entre ferrovias e entre ferrovias e empresas de aluguer de equipamento.
Em contrapartida, se o governo optar pela participação do setor privado através de um modelo
de concessão de vários serviços (projeto, construção, financiamento, exploração ou
manutenção), deve ter em conta que as unidades de PPP devem possuir capacidade suficiente
para monitorizar os contratos ao longo da sua vigência. Será considerada a possibilidade de
fornecer capacidade suficiente às unidades PPP para monitorizar os contratos ao longo de toda
a sua duração
3. Capacidade financeira
Conforme consta no capítulo 5, é pouco provável que sejam desenvolvidas ligações única e
exclusivamente como projetos privados. Assim sendo, os governos precisam de garantir o
financiamento pelo menos algumas partes do projeto; na maioria dos casos, no mínimo, tratar‐
se‐á da infraestrutura fixa inicial. Conforme discutido no Capítulo 5, os governos poderão ter
várias opções de financiamento:


Fundos soberanos;



Financiamento púbico institucional (fundos de pensões, seguros, soberanos);



Financiamento público alternativo (tais como a aplicação de novos impostos ou o
aumento dos impostos existentes);



Investimento privado;



IFI e IFD; e



Agências de crédito à exportação.

As opções disponíveis para cada linha irão variar em função dos países participantes e da sua
situação financeira. Cada país terá a obrigação de elaborar um plano financeiro adequado à sua
situação e às especificidades do projeto ferroviário.
4. Compromisso político
Nenhum projeto desta complexidade, deste custo e com uma intervenção tão alargada não terá
sucesso sem o compromisso político dos principais decisores políticos que são afetados pelo
projeto. Tal inclui figuras políticas que são responsáveis pela jurisdição das funções ferroviárias
e pelas áreas onde serão instaladas as linhas ferroviárias, assim como a sociedade. Este
compromisso político será crítico para obter uma validação atempada das inúmeras etapas ao
longo de um processo complexo. Também será preciso gerar transparência no processo e
conquistar a aceitação do público.
Para o efeito cada país deve avaliar os seguintes aspetos:


O nível de compromisso dos principais decisores políticos (incluindo a sociedade) ao
nível local e nacional;



As partes interessadas que defenderão o(s) projeto(s) entre outros decisores políticos e
a sociedade civil;
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Potenciais bloqueios políticos e recomendações de medidas de mitigação;



O nível de transparência relativamente ao âmbito do projeto, do financiamento e do
processo; e



As características inclusivas do âmbito do projeto e a sua divulgação junto da sociedade.

7.5.3 Processo de Avaliação da Preparação Nacional
Nesta secção é descrito o processo de avaliação da preparação recomendado aos países
previamente à implementação dos planos para o desenvolvimento das ligações da AIHSRN.
O processo de implementação genérico deve ser um processo progressivo multi‐etapas, com
pelo menos uma avaliação da preparação inicial, que deverá ser concluída no início do projeto,
e outra avaliação previamente ao lançamento da contratação pública.
O objetivo da avaliação inicial é duplo: avaliar o nível de desenvolvimento das bases do projeto
ainda que numa fase precoce e determinar todas as ações que devem ser realizadas para que
se verifique uma preparação total, no seguimento das quatro dimensões previamente referidas.
Os países que estão a planear novas linhas ferroviárias na AIHSRN devem, consequentemente,
realizar uma primeira avaliação da preparação o mais rapidamente possível.
Como o objetivo desta primeira avaliação é definir o âmbito das ações necessárias para permitir
o projeto, aconselhamos que seja realizada inclusive previamente à conclusão dos primeiros
estudos de pré‐viabilidade e viabilidade. A análise inicial deve basear‐se em informações
prontamente disponíveis aquando da respetiva consideração, nomeadamente consultar as
principais partes interessadas. Caso já tenham sido concluídos estudos preliminares para
ligações específicas previamente ao início da avaliação da preparação nacional, os governos
destas referidas ligações devem iniciar um plano de preparação nacional.
No final da avaliação inicial, o projeto será apresentado para a respetiva integração no plano
PIDA PAP 2, conforme descrito na próxima secção.
A segunda etapa da avaliação da preparação deve ser concluída previamente ao lançamento da
contratação pública, independentemente do método de contratação pública selecionado. O
propósito desta avaliação é garantir que todos os itens de ação identificados na primeira
avaliação foram concluídos e que todos os elementos chave existem previamente à contratação
pública.
Os dois níveis de avaliação são definidos como etapas mínimas do plano de preparação nacional
e não devem impedir a monitorização do progresso adicional entre as duas avaliações. De facto,
os governos serão incentivados a monitorizar periodicamente o progresso da implementação
das medidas e a conclusão de tarefas para garantir uma evolução progressiva e atempada para
a total preparação do projeto.

7.5.4 Integração com o PIDA PAP‐2
Os Chefes de Estado e de Governo africanos adotaram o PIDA em janeiro de 2012, como o
quadro de infraestrutura estratégica continental para ser desenvolvido até 2040. O programa
foi desenvolvido para enfrentar os desafios infraestruturais africanos, especificamente o défice
financeiro de aproximadamente USD 130‐170 mil milhões por ano. Com o PIDA criou‐se uma

| 138

RELATÓRIO FINAL | Estudo Preliminar Detalhado (EPD) da Rede Ferroviária Integrada
Africana de Alta Velocidade no âmbito da Visão 2063 e Plano Diretor

Ref. CPCS: 16528

visão comum, um quadro e parceria globais para implementar uma infraestrutura regional
inclusiva, economicamente eficiente e sustentável para promover o desenvolvimento
socioeconómico africano e a integração na economia global.
Muito embora o PIDA destaque o desenvolvimento das infraestruturas em África até 2040, os
Planos de Ação Prioritários (PAP) do programa foram desenvolvidos para definir as ações
específicas a serem implementadas. De igual modo, o primeiro Plano de Ação Prioritária PIDA
(PIDA PAP‐1), que foi criado para ser implementado até 2020, incluiu 51 programas
transfronteiriços, com mais de 400 projetos individuais nos setores da energia, transportes, TIC
e recursos hídricos transfronteiriços (RHT).
Em abril de 2019, os ministros reuniram no âmbito de um Comité Técnico Especializado (CTE) e
instaram, através da Declaração do Cairo, a CUA e a AUDA‐NEPAD a acelerar o desenvolvimento
da segunda fase do Programa de Desenvolvimento de Infraestruturas em África (PIDA PAP‐2)
integrando as dimensões do género, do clima e da juventude. Este segundo plano de ação
prioritário do PIDA, conhecido como o PIDA PAP‐2 (2021‐2030), será apresentado para adoção
pelos Chefes de Estado e do Governo na cimeira da UA, em janeiro de 2021, e definirá as
prioridades para o desenvolvimento da infraestrutura continental na próxima década.
O conceito subjacente para o planeamento do PIDA PAP‐2 é a promoção de uma abordagem de
corredor integrado, multissetorial orientada para o emprego, sensível às questões do género e
amiga do clima e que faça a ligação entre plataformas urbanas/industriais e as zonas rurais. A
abordagem de corredor integrado reflete este objetivo e serve de base para garantir que
planeamentos futuros de infraestruturas transfronteiriças estão alinhados com os princípios da
UA e com os valores da Agenda 2063.
Um projeto, conforme definido no PIDA‐PAP 2, trata‐se de um investimento numa
infraestrutura física de base de uma nação ou de uma região. O processo para a apresentação
de projetos para análise no âmbito do quadro do PIDA‐PAP 2 visa que os estados membro
apresentem projetos às Comunidades Económicas Regionais (CER) e, subsequentemente,
apresentem o projeto à consideração do PIDA PAP‐2.
O processo específico para a identificação de projetos é proposto nos seguintes moldes:


Estados membros propõem projetos às CER;



Em função das propostas dos estados membros e dos Planos Diretores das CER, estas
terão a tarefa de apresentar propostas de projeto à CUA e à AUDA‐NEPAD para que seja
considerada a respetiva inclusão no PIDA PAP‐2.

Após a sua apresentação, os projetos são analisados, é‐lhes atribuída uma pontuação e
priorizados de acordo com critérios quantificáveis claros que têm em conta os objetivos do PIDA
PAP‐2 de uma forma muito transparente, os projetos selecionados serão consolidados num
portefólio de projetos. Assim que tenham sido aprovados pela Assembleia da UA, em janeiro de
2021, ser‐lhes‐á dado o Rótulo de Qualidade PIDA, certificação da excelência na preparação do
projeto.
Os dois pilotos acelerados e os 11 pilotos adicionais serão considerados pelos estados membros
para serem incluídos no PIDA‐PAP 2.
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Avaliação do Grau de Preparação do Projeto para Parcerias Público‐
Privadas
Os governos que pretendem a participação do setor privado num modelo de PPP para a
execução, exploração e/ou manutenção das linhas férreas designadas devem criar e
implementar projetos de acordo com a metodologia de avaliação do grau de preparação do
projeto (AGPP). Esta metodologia foi recentemente desenvolvida pela Linha de crédito de
infraestrutura global (GIF)35 para normalizar a avaliação da preparação dos projetos na procura
de participação privada e para garantir uma ferramenta para os governos produzirem projetos
robustos (sob a perspetiva dos investidores). A aplicação desta metodologia às ligações da
AIHSRN que procuram obter uma participação privada reforçaria, consequentemente, os
projetos financiáveis e a atratividade para os investidores.
A aplicação desta metodologia facilita o acesso ao apoio da GIF, que inclui donativos e o
envolvimento de IFI parceiras para a execução dos projetos. De acordo com o processo
seguidamente apresentado, a determinação da GIF da elegibilidade de um projeto para o seu
programa depende do resultado de uma análise independente da AGPP. Se os governos
implementarem a metodologia desde o início do projeto, reforçarão a probabilidade de
cumprimento das expectativas da GIF, facilitando consequentemente o processo e agilizando o
acesso ao apoio da GIF.
Figura 7‐2: Visão geral da AGPP

Fonte: Global Infrastructure Facility (GIF)
35

A GIF é uma parceria de bancos multilaterais de desenvolvimento (BMD), investidores do setor privado e
governos que trabalham em conjunto para desenvolver projetos de infraestruturas financiáveis nos mercados
emergentes. Consultar https://www.globalinfrafacility.org/
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A metodologia de AGPP tem por base questões pré‐determinadas em seis categorias que
caracterizam as diferentes facetas de uma preparação robusta do projeto: solução técnica,
estrutura comercial, acessibilidade de preço, governação, quadro regulamentar e
social/ambiental. As respostas a estas questões permitem ao avaliador atribuir um nível de
preparação, do verde (pronto), amarelo (quase pronto, mas incompleto) ao vermelho (ainda
não está pronto) a cada uma das categorias do projeto e globalmente a todo o projeto. As
respostas também permitem a criação de um plano de ação para remediar as deficiências do
projeto identificadas no questionário e, desta forma, reforçar a preparação do projeto.
A GIF determinou duas etapas possíveis nas quais a AGPP pode ser realizada: a primeira é na
fase de pré‐viabilidade do projeto e a segunda acontece previamente ao lançamento da
contratação pública. Como se antecipa que a primeira avaliação seja realizada numa fase inicial
do desenvolvimento, deve se basear em informações disponíveis, incluindo a consulta às partes
interessadas que participaram no desenvolvimento inicial do projeto. A segunda avaliação deve
ser realizada tendo por base a informação produzida por estudos e planos adicionais criada
através do ciclo de vida do projeto, incluindo os estudos de viabilidade, as análises de
modelização financeira, alterações institucionais, projetos e estudos ambientais e sociais. A
segunda avaliação, consequentemente, será muito mais pormenorizada do que a primeira.
Para apoiar esta metodologia, a GIF criou uma ferramenta que tem seis categorias de definição
de projeto e todas as questões que devem ser respondidas na Fase 1 e na Fase 2 do
desenvolvimento do projeto. Esta ferramenta também dá um resultado normalizado do nível
de preparação do projeto por código de cores (vermelho, amarelo, verde).
Figura 7‐3: GIF Resultado da Ferramenta de Avaliação do grau de preparação do projeto
Linha de crédito de infraestrutura global (GIF)
Avaliação do grau de preparação do projeto (AGPP)
Modelo do resultado da AGPP Secção A
Componente
Nº
Critérios
Nº projeto
1

Solução técnica

2

Estrutura
comercial

3

Acessibilidade de
preços

4

Governação

5

Quadro
regulamentar

6

Social e ambiental

1.1

Uso da terra

1.2
1.3
2.1
2.2

Custos
Viabilidade
Afetação de riscos
Relação custo‐benefício
Estrutura
contratual/financiamento

2.3
3.1

Financiamento

4.1

Governação do país

4.2

Governação do projeto

5.1
5.2
5.3
6.1

Nacional
Setorial
Resolução de litígios
Social e ambiental

Subcritérios

Qtd.

Class.

Identificação do local
Planeamento
Preparação dos custos
Desenvolvimento do âmbito e melhorias
Identificação de riscos
Metodologia

2
2
2
2
1
1

Verm.
Verm.
Verm.
Verm.
Verm.
Verm.

Princípios comerciais

1

Verm.

Fonte de financiamento
Acessibilidade a longo prazo
Governação do país
Organização do projeto
Gestão das partes interessadas
Precedentes
Regulador
Mecanismo
Impacto do investidor

2
2
4
1
2
3
2
1
1

Verm.
Verm.
Verm.
Verm.
Verm.
Verm.
Verm.
Verm.
Verm.

Fonte: GIF PRA Methodology Handbook.
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Deve salientar‐se que a designação similar da estratégia de preparação nacional (EPN) e da
AGPP não deve dar azo a confusão: muito embora exista alguma sobreposição, inclusive
características complementares entre a Estratégia de preparação nacional (EPN) e a AGPP, são
duas etapas de implementação distintas, pois servem objetivos diferentes e incluem
informações diferentes.
De facto, tendo em conta o respetivo âmbito, haverá algumas sobreposições entre a estratégia
de preparação nacional e a AGPP: a identificação de regulamentos e de instituições para serem
melhorados no plano de preparação nacional a ser desenvolvido no quadro da estratégia de
preparação nacional dará, por exemplo, respostas a perguntas relacionadas com a governação,
o quadro regulamentar da metodologia AGPP e vice‐versa.
No entanto, prevê‐se que a AGPP seja utilizada no caso de projetos que pretendem obter
financiamento privado e não projetos somente com contratação pública tradicional.
Consequentemente, a implementação da metodologia AGPP em projetos que não pretendem
obter financiamento privado não será necessária, enquanto que o desenvolvimento do plano
de preparação nacional será necessário independentemente do processo de contratação
antecipado. Para além disso, o plano de preparação nacional visa a definir um contexto de alto
nível para apoiar a execução de projetos, enquanto que a AGPP visa a definição de todas as
componentes de uma preparação robusta do projeto, consequentemente servindo objetivos
diferentes. Finalmente, caso haja uma sobreposição dos seus âmbitos, elas não figuram uma
correspondência perfeita: uma vez que estas considerações políticas não serão incluídas na
AGPP; e as considerações técnicas, comerciais, sociais e ambientais pormenorizadas não serão
incluídas no plano de preparação nacional que será elaborado no âmbito do quadro garantido
pela estratégia de preparação nacional.
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Anexo A. Metodologia de
priorização das ligações,
seus resultados e seleção
de projetos-piloto
Este anexo descreve o exercício de priorização das ligações levado a cabo para selecionar os
projetos‐piloto.

Processo e critérios usados para a definição de prioridades
Introdução
Os dois projetos‐piloto visam mostrar histórias de sucesso com ganhos imediatos a fim de
incentivar o desenvolvimento futuro da LFAV no continente africano. Por conseguinte, a
priorização das ligações terá de ter em conta a viabilidade técnica, financeira e económica
(quanto maior a viabilidade, maiores as hipóteses de êxito), bem como outros fatores incluindo
o grau de preparação e empenho do país.
Os critérios e as ponderações usados para a priorização das ligações prioritárias também terão
de basear‐se na visão da UA e dos respetivos Estados‐Membros. Como tal, a visão e os objetivos
da UA tornam‐se muito importantes na medida em que irão definir os princípios gerais
orientadores e a visão para a priorização do projeto.
Definição da unidade de base para a análise
A AIHSRN proposta é composta por 4x6 corredores que ligam capitais e centros económicos em
África. Cada corredor pode ser dividido em vários segmentos. Para efeitos de análise,
priorização e apresentação, importa definir o que se entende por “corredores” e “segmentos”,
bem como por “ligações”, a unidade de base da análise. As seguintes definições foram
acordadas com o Cliente:


Corredor: cada uma das LFAV 4x6 que atravessam o continente na horizontal e vertical;



Segmento: uma secção mais curta com uma capital de um país ou um conhecido centro
económico (como Lagos, Dar es Salaam e Abidjan) na outra extremidade; e



Ligação: um segmento ou uma combinação de mais do que um segmento que será usada
como a unidade de base para este Estudo Preliminar Detalhado e priorização, tendo em
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consideração a distância, a geografia e questões geopolíticas. Por exemplo, um
segmento que ligue Argel a Niamey poderá ser considerado uma "ligação” enquanto
Abidjan para Lagos passando por Acra, Lomé e Cotonou (uma combinação dos
segmentos Abidjan‐Acra, Acra‐Lomé, Lomé‐Cotonou e Cotonou‐Lagos) também poderá
ser considerado uma “ligação”.
A lista das ligações definidas e analisadas é apresentada na Tabela A‐2 abaixo.
Processo de priorização das ligações
A priorização das ligações será efetuada seguindo os seguintes passos:
1. Carregar o tráfego potencial estimado com base em fontes secundárias disponíveis
sobre a rede 4x6 usando um Sistema de Informação Geográfica (SIG). Assim, poderemos:
a. definir as “ligações” para efeitos de priorização (uma vez que o tráfego será
usado para dividir os corredores em ligações);
b. calcular o tráfego em cada uma das ligações definidas, que servirá de base ao
desenvolvimento dos parâmetros para a análise com critérios múltiplos (ACM)
para a priorização do projeto.
2. Definir as áreas principais que serão consideradas na ACM para definição das ligações
prioritárias, como “contribuição para a integração regional”, “maior probabilidade de
sucesso”, entre outros, com base na visão e nos objetivos da UA, nos objetivos principais
do cliente para os dois projetos‐piloto e noutras preferências (caso se aplique).
3. Para cada uma das áreas principais suprarreferidas, identificar indicadores/parâmetros
mensuráveis, que serão posteriormente usados na ACM com ponderações.
4. Rever e acordar os critérios da ACM com o cliente.
5. Aplicar o QPP acordado, classificar as ligações e recomendar os projetos‐piloto. A
recomendação dos projetos‐piloto terá em conta a distribuição geográfica.
Critérios de definição de prioridades para a ACM
Considerações
As considerações aqui discutidas decorrem do ponto 2 da secção acima, isto é, “Definir as áreas
principais que devem ser consideradas para priorização das ligações.” Os critérios ACM
desenvolvidos incorporando estas considerações principais serão aplicados para definir e
classificar as ligações prioritárias.
Princípios orientadores e contribuição da LFAV para a visão e aspirações da UA
Os TdR referem‐se aos princípios orientadores da AIHSRN:


conectividade das capitais e centros económicos;



abordagem de integração; e



interoperabilidade
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“Uma África integrada,
próspera e pacífica, impulsionada pelos seus cidadãos e representando
uma força dinâmica no panorama internacional”.

Estes princípios orientadores são norteados pela Visão da UA:

Esta visão da UA é o princípio orientador da Agenda 2063, cujo plano de implementação para
os primeiros dez anos seleciona Projetos Emblemáticos, incluindo a LFAV continental. Espera‐
se, em especial, que o desenvolvimento da LFAV ajude a UA a concretizar duas das sete
Aspirações Africanas para 2063, a saber:


Um continente integrado, politicamente unido com base nos ideais do Pan‐africanismo
e na visão de Renascimento da África



Uma África próspera, baseada no crescimento inclusivo e no desenvolvimento
sustentável

Principais áreas para consideração
Conforme referido na introdução deste capítulo, entendemos que há duas áreas de
consideração principais para a definição das ligações prioritárias e subsequente identificação
dos projetos‐piloto, designadamente:




priorização/seleção de projetos que serão
bem‐sucedidos ou terão mais hipóteses
de sucesso (mostrando histórias de
sucesso com ganhos precoces); e
priorização/seleção de projetos que
ajudam a UA a promover a sua
agenda/visão.

Critérios ACM aplicados para a definição das
ligações prioritárias
Em seguida, apresentamos as ponderações
recomendadas para os critérios ACM, os métodos
de pontuação e as ponderações associadas.

Processo de priorização – Clareza, transparência
e exequibilidade
Considerando que a presente projeto analisa
potenciais ligações em todos os Estados‐
Membros da UA, é imperativo que o processo
seja claro, fácil de acompanhar e transparente, e
que os critérios sejam objetivos. Além disso, tem
de ser exequível. Assim, os processos e critérios
apresentados neste Documento foram
concebidos em conformidade o acima
mencionado.
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Tabela A‐1: Quadro ACM aplicado
Nº
a.

b.

Critérios

Motivo para inclusão

Medida
ou parâmetro

Viabilidade técnica:
Presença da
capacidade técnica e
infraestrutura
ferroviária existente

É um bom indicador da capacidade do
setor ferroviário nos países envolvidos.

Viabilidade técnica:
Presença da
capacidade e
infraestrutura de
geração de
eletricidade existente

O estudo considera tanto semi alta
velocidade como de alta velocidade; e a
tração elétrica e a diesel no curto prazo.
No longo prazo, é provável que todas as
linhas férreas sejam eletrificadas. Como
tal, a atual capacidade de geração de
eletricidade de um país é um indicador
adequado para aferir a sua capacidade
para gerar a eletricidade necessária com
vista à eletrificação da rede ferroviária.
Indicador da viabilidade do projeto.

Geração de eletricidade
por pessoa (KWH por
pessoa)
(Indicador: consumo de
eletricidade por pessoa)

Retorno económico
calculado por meio de
uma análise económica de
criteriosa
Rácio dívida pública/PIB
(tradingeconomics.com)

c.

Viabilidade
financeira: Retorno
financeiro

d.

Viabilidade
económica: Retorno
económico

Indicador da viabilidade do projeto.

e.

Capacidade do país:
Capacidade de
financiamento dos
países ou regiões

Um bom indicador da capacidade de
financiamento (ou capacidade de
contração de empréstimos) dos países
envolvidos.

Comprimento da rede
ferroviária de longa
distância (rota‐km)
atualmente em
funcionamento

Retorno financeiro
calculado por meio de
uma análise financeira
criteriosa

Método de pontuação (0‐1)


1pt

500 km <



0,5pt

0 km < ● ≤ 500 km



0pt

0 km

Mede‐se a rota‐km combinando todos os países
envolvidos na ligação específica.
 1pt
1000 KWH por pessoa por ano <


0,7pt

600 KWH por pessoa por ano < ●
≤ 1000 KWH por pessoa por ano



0,3pt

100 KWH por pessoa por ano < ●
≤ 600 KWH por pessoa por ano



0pt

≤ 100 KWH por pessoa por ano

É usada a média ponderada (por comprimento da
linha) dos países envolvidos na ligação específica.
TIRM ajustada para uma escala relativa de 0 a 1
ponto, sendo que são atribuídos 0 pontos a uma TIRM
de zero ou abaixo de zero e 1 ponto a uma TIRM de
10% (taxa de retorno mínima usada na análise
financeira) ou mais.
Rácio custo‐benefício ajustado para uma escala
relativa de 0 a 1 ponto.



1pt

≤ 30%



0,75pt

30% < ● ≤ 60%



0,5pt

60% < ● ≤ 90%



0pt

90% <

Ponderação
10

5

15

10

10
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Nº

f.

g.

h.

i.

Critérios

Capacidade do país:
Estabilidade política

Potencial para PPP:
Ambiente
empresarial

Complexidade Multi‐
país: Número de
jurisdições que uma
ligação atravessa
Integração regional:
Melhorar o comércio
intra‐africano

Motivo para inclusão

Medida
ou parâmetro

Um indicador da capacidade dos países
envolvidos respeitarem compromisso de
longo prazo, é um elemento essencial
para o desenvolvimento de grandes
infraestruturas e um dos fatores
principais que o setor privado teria em
conta para uma eventual PPP.

Índice de Estabilidade
Política
(theglobaleconomy.com);
2,5 = Forte; ‐2,5 = Fraca

Embora seja pouco provável que muitos
dos parâmetros usados na elaboração
do índice sejam relevantes para o
desenvolvimento de projetos de
infraestruturas nacionais de larga escala
liderados diretamente pelos governos
nacionais (como a LFAV), poderá ser um
indicador do ambiente empresarial geral
do país.
Quanto menor for o número de
jurisdições que uma ligação atravessa,
menor será a complexidade do projeto.
Contudo, ao mesmo tempo, é dada
preferência a projetos transfronteiriços.
Este indicador está diretamente
relacionado com a “contribuição para a
Visão da UA” e mostra a vontade e o
empenho do país para com a integração
regional.

Índice Doing Business
elaborado pelo Banco
Mundial
0 = Pior desempenho
regulatório; 100 = Melhor
desempenho regulatório

Número de países
envolvidos na ligação

O estado de ratificação da
ZCLC

Ref. CPCS: 16528

Método de pontuação (0‐1)

Ponderação

Divide‐se o montante total da dívida dos países
envolvidos pelo seu PIB combinado a fim de calcular o
rácio dívida pública/PIB combinado e atribuem‐se
pontos com base no rácio combinado.
 1pt
1<

10



0,75pt

0<●≤1



0,5pt

‐1,5 < ● ≤ 0



0pt

≤ ‐1,5

Calcula‐se a média dos valores dos países envolvidos
na ligação específica.
A pontuação do índice (0‐100) ajustada para uma
escala relativa de 0 a 1 ponto

10

Calcula‐se a média dos valores dos países envolvidos
na ligação específica e é atribuída uma pontuação.



1pt

2 países



0,5pt

3 países



0pt

1 ou mais do que 4 países



1pt

Ratificada



0,5pt

Assinada



0pt

Nem assinada nem ratificada

15

10

Calcula‐se a média dos países envolvidos na ligação
específica.
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Critérios

Motivo para inclusão

Medida
ou parâmetro

Integração regional:
Melhorar o comércio
intra‐africano

Este indicador está diretamente
relacionado com a “contribuição para a
Visão da UA” e mostra a vontade e o
empenho do país para com a integração
regional.

Estado dos Tratados sobre
Corredores Regionais
(apenas para aqueles
governados ao abrigo de
um tratado conjunto
aprovado pelos Estados na
zona de feixe).

Nº
j.

Método de pontuação (0‐1)


1pt
Se todos os países envolvidos numa
determinada ligação forem signatários de um
tratado sobre um corredor regional



0,5pt
Se alguns dos países envolvidos
numa determinada ligação forem signatários de
um tratado sobre um corredor regional



0pt
Se nenhum dos países envolvidos
numa determinada ligação for signatário de um
tratado sobre um corredor regional
Total

Ref. CPCS: 16528

Ponderação
5

100

Fonte: CPCS
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Distribuição dos projetos‐piloto pelas regiões geográficas
Em princípio, as duas ligações melhor classificadas devem ser selecionadas como projetos‐
piloto. Contudo, caso as duas primeiras ligações se situem na mesma região geográfica, a
segunda classificada será substituída pela ligação seguinte que esteja situada numa região
geográfica diferente, com vista a distribuir geograficamente os projetos‐pilotos pelo continente.
Para efeitos de distribuição dos projetos‐piloto, os países estão agrupados da seguinte forma
(ver também mapa mais abaixo):

36



Região Noroeste e Centro Norte: Argélia, Líbia, Mauritânia, Marrocos, Tunísia, Sara
Ocidental



Região Ocidental: Benim, Burquina Faso, Cabo Verde, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné‐
Bissau, Costa de Marfim, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa, Togo



Região Nordeste: Djibuti, Egito, Eritreia, Etiópia, Somália, Sudão



Região Oriental: Burundi, Quénia, Ruanda, Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda



Região Central: Angola, Camarões, República Centro‐Africana, Chade, Congo, República
Democrática do Congo, Guiné Equatorial, Gabão, São Tomé e Príncipe



Região Austral: Botswana, Comores, Essuatíni36, Lesoto, Madagáscar, Malawi, Maurícia,
Moçambique, Namíbia, Seicheles, África do Sul, Zâmbia, Zimbabwe.

Antiga Suazilândia.
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Figura A‐1: Agrupamento dos países para distribuição dos projetos‐piloto

Fonte: CPCS

Definição das ligações e o potencial do tráfego
Definição das ligações (unidade de base da análise)
Os segmentos são linhas que ligam capitais e/ou cidades importantes. Em geral, os segmentos
foram tratados segundo uma de três formas:


Se um segmento tem entre 300 km a 1500 km de comprimento, é considerado uma
ligação.



Se um segmento tem menos de 300 km de comprimento (aproximadamente) e quando
há um segmento adjacente com menos de 450 km, os segmentos foram ligados para
formar uma ligação.



Se um segmento tem mais de 1500 km de comprimento, dividimos o segmento em dois
segmentos quando havia uma cidade importante algures no meio para dividir o
segmento. Cada segmento, é então considerado uma ligação. Contudo, nos casos em
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que existia um ponto de divisão lógico, o segmento mais comprido foi tratado como uma
ligação.
Ligações Analisadas
À luz da análise precedente, examinámos 74 ligações.
Figura A‐2: Rede Ferroviária de Alta Velocidade Integrada Africana (AIHSRN)
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Tabela A‐2: Lista de 74 ligações analisadas inicialmente para a definição de prioridades
Lig.
1
2
3
4
5
6
7

Início e fim da ligação

Comp.
(km)

Lig.

Início e fim da ligação

Comp.
(km)

1.019
987
764
700
388
901
1.058

38
39
40
41
42
43
44

Joanesburgo, SAF ‐ Maputo, MOZ
Pretória, SAF ‐ Durban, SAF
Argel, DZA ‐ Abuja, NGA
Abuja, NGA ‐ Lagos, NGA
Lobito, AGO ‐ Lusaca, ZMB
Lusaca, ZMB ‐ Beira, MOZ
Yaoundé, CMR ‐ Bata, GNQ

1.152

45

Bata, GNQ ‐ Libreville, GBN

9
10
11
12
13

Alexandria, EGY ‐ Bengasi, LBY
Bengasi, LBY ‐ Trípoli, LBY
Trípoli, LBY ‐ Túnis, TUN
Túnis, TUN ‐ Argel, DZA
Argel, DZA ‐ Sidi Bel Abbes, DZA
Sidi Bel Abbes, DZA ‐ Casablanca, MOR
Casablanca, MOR ‐ Laayoune (El Aaium),
ESH
Laayoune (El Aaium), ESH ‐ Nouakchott,
MRT
Nouakchott, MRT ‐ Dakar, SEN
Dakar, SEN ‐ Banjul, GMB
Banjul, GMB ‐ Conacri, GIN
Conacri, GIN ‐ Monróvia, LIB
Monróvia, LIB ‐ Abidjan, CIV

523
434
753
796
903

46
47
48
49
50

Libreville, GBN ‐ Pointe Noire, CGO
Pointe Noire, CGO ‐ Luanda, AGO
Trípoli, LBY ‐ N'Djamena, TCD
N'Djamena, TCD ‐ Bangui, CAF
Bangui, CAF ‐ Brazzaville, CGO

764
694
2.437
1.019
536

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Abidjan, CIV ‐ Acra, GHA
Acra, GHA ‐ Lagos, NGA
Lagos, NGA ‐ Douala, CMR
Douala, CMR ‐ Bangui, CAF
Bangui, CAF ‐ Juba, SSD
Juba, SSD ‐ Kampala, UGD
Kampala, UGD ‐ Nairobi, KEN
Nairobi, KEN ‐ Mombasa, KEN
Dakar, SEN ‐ Tambacounda, SEN

508
534
934
1.066
1.551
672
627
459
447

51
52
53
54
55
56
57
58
59

694
1.416
623
1.464
1.309
2.196
2.336
1.882
1.632

23
24
25
26
27
28

Tambacounda, SEN ‐ Bamako, MLI
Bamako, MLI ‐ Ouagadougou, BFA
Ouagadougou, BFA ‐ Niamey, NER
Niamey, NER ‐ N'Djamena, TCD
N'Djamena, TCD ‐ Khartoum, SDN

700
835
523
1.630
2.396
742

60
61
62
63
64
65

Brazzaville, CGO ‐ Luanda, AGO
Adis Abeba, ETH ‐ Nairobi, KEN
Nairobi, KEN ‐ Dodoma, TZA
Dodoma, TZA ‐ Lusaca, ZMB
Lusaca, ZMB ‐ Gaborone, BOT
Alexandria, EGY ‐ Khartoum, SDN
Khartoum, SDN ‐ Mogadíscio, SOM
Luanda, AGO ‐ Windhoek, NAM
Windhoek, NAM ‐ Cidade do Cabo,
SAF
Mogadíscio, SOM ‐ Mombaça, KEN
Mombaça, KEN ‐ Dar es Salaam, TZA
Dar es Salaam, TZA ‐ Nacala, MOZ
Nacala, MOZ ‐ Maputo, MOZ
Maputo, MOZ ‐ Durban, SAF
Durban, SAF ‐ Cidade do Cabo, SAF

Asmara, ERI ‐ Adis Abeba, ETH
Adis Abeba, ETH ‐ Djibuti, DJI
Pointe Noire, CGO ‐ Brazzaville, CGO
Brazzaville, CGO ‐ Kinshasa, DOC
Kinshasa, DOC ‐ Kigali, RWA
Kigali, RWA ‐ Dar es Salaam, TZA
Walvis Bay, NMB ‐ Windhoek, NMB
Windhoek, NAM ‐ Gaborone, BOT
Gaborone, BOT ‐ Joanesburgo, SAF

771
637
398
19
1.977
1.476
269
1.026
348

66
67
68
69
70
71
72
73
74

Ouagadougou, BFA ‐ Abidjan, CIV
Mbeya, TZA ‐ Lilongwe, MLI
Lilongwe, MLI ‐ Harare, ZIM
Harare, ZIM ‐ Joanesburgo, SAF
Joanesburgo, SAF ‐ Maseru, LSO
Maseru, LSO – Cidade do Cabo
Kampala, UGD ‐ Kigali, RWA
Lilongwe, MLI ‐ Nacala, MOZ
Niamey, NER ‐ Cotonou, BEN

1.120
631
851
1.221
412
1.135
420
814
955

8

29
30
31*
32*
33
34
35
36
37

524
626
3.428
683
2.253
818
353
241

970
370
986
1.993
526
1.582

*As ligações 31 e 32 serão tratadas como uma única ligação para fins da nossa análise.

De referir que foram realizados pequenos ajustamentos em algumas ligações, desde da fase
inicial do projeto em que foi realizado o exercício de definição de prioridades das ligações. As
alterações indicadas abaixo estão igualmente refletidas no corpo do presente relatório.


L33

Kinshasa, DOC ‐ Kigali, RWA foi ajustada para Kinshasa, DOC ‐ Bujumbura, BDI
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L72

Ref. CPCS: 16528

Kampala, UGD ‐ Kigali, RWA foi ajustada para Kampala, UGD ‐ Bujumbura, BDI

As 74 ligações são mostradas no mapa abaixo. As rotas foram desenhadas para evitar áreas
sensíveis do ponto de vista ambiental. Nos casos em que parece que a rota atravessa áreas
sensíveis, a rota segue as estradas existentes para minimizar o impacto potencial nas áreas
sensíveis identificadas.
Figura A‐3: Mapa das 74 ligações e áreas sensíveis do ponto de vista ambiental

Fonte: CPCS
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Atribuição do tráfego às ligações
Tráfego de transporte de mercadorias
A fonte de dados usada na nossa análise foi a base de dados Comtrade da ONU de 2015, mais
especificamente:


tráfego de comércio internacional entre países africanos;



tráfego de comércio de importação e exportação continental entre cada país africano e
países no resto do mundo.

Assumimos que todo o tráfego de transporte de mercadorias continental foi realizado por via
ferroviária, exceto nos casos em que a distância terrestre é superior a 2100 km. Nesses casos,
assumimos que o transporte foi realizado por via ferroviária até ao porto mais próximo, depois
por via marítima e, por fim, por via ferroviária até ao destino final. O número seguinte indica
que o transporte ferroviário puro é mais caro para distâncias entre a origem e o destino
superiores a 2100 km. Os pressupostos usados nos cálculos são apresentados na tabela
seguinte.
Figura A‐4: Comparação do custo ($/ton) do transporte ferroviário em relação ao transporte multimodal como
uma função da distância origem‐destino (km)

Tabela A‐3: Pressupostos usados nos cálculos
Parâmetro

Pressuposto

Unidade

Custo ferroviário

0,08

$/ton‐km

Custo marítimo

0,04

$/ton‐km

Custo de desembarque

10$

$/ton

Distância ferroviária da origem até ao porto

500

km

Distância ferroviária do porto até ao destino

500

km

Distância marítima

80%

de distância OD
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Relativamente ao tráfego de importações e exportações a nível continental, assumimos que
todo o tráfego tinha como destino ou origem o porto mais próximo e o transporte também era
efetuado por via ferroviária. Todos os movimentos ferroviários foram mapeados para identificar
a distância mais curta à rede LFAV; e isto serviu de base às projeções para o tráfego de
transporte de mercadorias para cada ligação.
O mapa abaixo mostra o tráfego de transporte de mercadorias estimado para 2018. Para a
estimativa futura, relativa ao tráfego de transporte de mercadorias, aplicámos o PIB por
país/região.
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Figura A‐5: Estimativas do tráfego de transporte de mercadorias por ligação (toneladas), 2018

Fonte: CPCS

Tráfego de passageiros
Adotámos uma abordagem diferente para estimar o tráfego de passageiros. Primeiro,
determinámos a população num raio de 25 km da rota em ambos os lados da rota. Para este
efeito, usámos os dados de densidade populacional da base de dados Landscan do Oakridge
National Labs (2012).
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Para calcular o número de viagens por ano e a distância média de cada viagem para as pessoas
que vivem ao longo do corredor, examinámos as estatísticas dos países com um uso intenso dos
serviços de passageiros ferroviários e utilizámos a Coreia do Sul como uma base razoável para
a análise, chegando a 2,6 viagens por pessoa por ano e uma distância média de cada viagem de
580 km.37 Esta foi a base para calcular o tráfego (em passageiros‐km) ao longo de cada corredor.
Tabela A‐4: Estatísticas de passageiros ferroviários
Passageiros por
ano (milhões)
China

1544

Passageiros/km
por ano
(milhões)
1346

Índia

8116

1161

143

409

5,9

Japão

9090

432

48

334

72,1

Rússia

1020

123

121

9

7,1

França

1123

111

98

123

17,3

Alemanha

2007

96

48

232

24,5

134

78

581

517

2,6

Coreia do Sul

Distância média
da viagem (km)

Densid. pop.
(por km2)

Viagens por
população

872

145

1,1

Nota: As estatísticas referem‐se ao tráfego/uso de serviços gerais de passageiros e não estão limitadas a linhas ferroviárias de alta velocidade.
Fonte: Dados da OCDE e análise da CPCS.

O mapa seguinte apresenta as estimativas de 2018, que foram elaboradas ajustando os dados
de 2012 com base nas taxas de crescimento populacional por país disponibilizadas pelo Banco
Mundial.

37

De referir que as estatísticas relativas aos passageiros ferroviários incluem serviços de passageiros gerais e para
além dos dados da LFAV. Por conseguinte, a distância média de viagem em alguns países é bastante reduzida, o
que provavelmente não se aplicaria no caso desta rede LFAV do continente africano.
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Ref. CPCS: 16528

Figura A‐6: Estimativas de viagens de passageiros por ligação (número de viagens), 2018

Fonte: CPCS

Para as estimativas futuras sobre tráfego de passageiros, aplicou‐se o crescimento populacional
por país estimados pelo Banco Mundial.
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Análise com critérios múltiplos
Metodologia de análise
Os critérios ACM aplicados para priorizar e classificar as ligações são apresentados na Secção 0.
Em seguida explicamos como cada parâmetro foi medido e convertido em pontos, e agregado
com ponderações.
Converter cada parâmetro em pontos
Parâmetro A: Comprimento da rede ferroviária de longa distância (rota‐km) atualmente em
funcionamento

Este é um dos critérios para avaliar a viabilidade técnica. Indicamos a medida/parâmetro usado
e o respetivo método de pontuação.
Tabela A‐5: Parâmetro A: Comprimento da rede ferroviária de longa distância (rota‐km) atualmente em
funcionamento
Nº
a.

Critérios

Motivo para inclusão

Viabilidade
técnica: Presença
da capacidade
técnica e
infraestrutura
ferroviária
existente

É um bom indicador da
capacidade do setor
ferroviário nos países
envolvidos

Medida
ou parâmetro
Comprimento da rede
ferroviária de longa
distância (rota‐km)
atualmente em
funcionamento

Método de pontuação (0‐1)


1pt



0,5pt 500 km > 0 km



0pt

> 500 km

0 km

Mede‐se a rota‐km
combinando todos os países
envolvidos na ligação
específica.

Para cada uma das ligações, identificámos e agregámos a rota‐distância das linhas ferroviárias
em funcionamento nos países envolvidos e atribuímos pontos a cada uma. A tabela abaixo
apresenta alguns exemplos.
Tabela A‐6: Parâmetro A: Comprimento da rede ferroviária de longa distância (rota‐km) atualmente em
funcionamento – Exemplos de pontuação
Ligação

Exemplo Ligação 1
Exemplo
Ligação 2
Exemplo Ligação 3

Localização Ligação
País

A
B
C
D
E
F

Rede ferroviária
(rota‐km) em
funcionamento no
país

6.000
700
200
300
0
0

Total da rede
ferroviária
(rota‐km) em
funcionamento nos
países envolvidos
na ligação

Pontos por ligação
(Parâmetro A)

6.700

1,00

500

0,50

0

0,00
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Os dados sobre o comprimento da rede ferroviária em funcionamento em cada país são
fornecidos no final do presente anexo.
Parâmetro B: Geração de eletricidade por pessoa (KWH por pessoa)

Este é um dos critérios para avaliar a viabilidade técnica. Indicamos a medida/parâmetro usado
e o respetivo método de pontuação.
Tabela A‐7: Parâmetro B: Geração de eletricidade por pessoa (KWH por pessoa)
Nº

Critérios

Motivo para inclusão

Medida ou parâmetro

Método de pontuação (0‐1)

b.

Viabilidade
técnica:
Presença da
capacidade e
infraestrutura
de geração de
eletricidade
existente

O estudo considera tanto
semi‐alta velocidade como
alta velocidade; e a tração
elétrica e a diesel no curto
prazo. No longo prazo, é
provável que todas as linhas
férreas sejam eletrificadas.
Como tal, a atual capacidade
de geração de eletricidade
de um país é um indicador
adequado para aferir a sua
capacidade para gerar a
eletricidade necessária com
vista à eletrificação da rede
ferroviária.

Geração de
eletricidade por
pessoa (KWH por
pessoa)



1pt 1000 KWH por
pessoa por ano <



0,7pt 600 KWH por pessoa
por ano < ● ≤ 1000 KWH
por pessoa por ano



0,3pt 100 KWH por pessoa
por ano < ● ≤ 600 KWH por
pessoa por ano



0pt ≤ 100 KWH por pessoa
por ano

(Indicador: consumo
de eletricidade por
pessoa)

Usa‐se a média ponderada (por
comprimento da linha) dos
países envolvidos na ligação
específica.

Para cada ligação, o consumo de eletricidade por pessoa nos países envolvidos foi identificado
e uma média ponderada foi obtida. Depois, foram atribuídos pontos a cada ligação. A tabela
abaixo apresenta alguns exemplos.
A média ponderada foi calculada da seguinte forma para cada país na ligação:
𝐶𝑜𝑚𝑝. 𝑙𝑖𝑔𝑎çã𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑎í𝑠
𝐶𝑜𝑚𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑔𝑎çã𝑜

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎 𝑛𝑜 𝑝𝑎í𝑠

Realizou‐se o exercício seguinte para cada país envolvido na ligação, as ponderações de cada
país foram somadas e, depois, os pontos foram atribuídos.
Tabela A‐8: Parâmetro B: Geração de eletricidade por pessoa (KWH por pessoa) – Exemplos de pontuação
Ligação

Exemplo
Ligação 1
Exemplo
Ligação 2

Localização
Ligação
País

A
B
C
D
E

Comprime
nto total
da ligação

1019
764
523

Comprime
nto da
ligação no
país
504
515
171
593
189

Consumo de
eletricidade
por pessoa

1658
1857
1857
1444
0

Média
ponderada
(usando a
fórmula
anterior)
820
939
415
1121
0

Soma da
média
ponderada

1.759
961
143

Pontos por
ligação
(Parâmetro B)

1,00
0,70
0,30
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Ligação

Exemplo
Ligação 3
Exemplo
Ligação 4

Localização
Ligação
País

Comprime
nto total
da ligação

Comprime
nto da
ligação no
país

F
G
H

753

Consumo de
eletricidade
por pessoa

Média
ponderada
(usando a
fórmula
anterior)

334

223

143

41
106

0
223

0
31

Soma da
média
ponderada

Pontos por
ligação
(Parâmetro B)

31

0,00

Os dados sobre o consumo de eletricidade por pessoa de cada país são fornecidos no final do
presente anexo.
Parâmetro C: Retorno financeiro calculado por meio de uma análise financeira criteriosa

Este é um dos critérios para avaliar a viabilidade financeira. Indicamos a medida/parâmetro
usado e o respetivo método de pontuação.
Tabela A‐9: Parâmetro C: Retorno financeiro
Nº
c.

Critérios
Viabilidade
financeira:
Retorno
financeiro

Motivo para inclusão

Medida ou parâmetro

Método de pontuação (0‐1)

O estudo considera tanto
semi‐alta velocidade como
alta velocidade; e a tração
elétrica e a diesel no curto
prazo. No longo prazo, é
provável que todas as linhas
férreas sejam eletrificadas.
Como tal, a atual capacidade
de geração de eletricidade
de um país é um indicador
adequado para aferir a sua
capacidade para gerar a
eletricidade necessária com
vista à eletrificação da rede
ferroviária.

Retorno financeiro
calculado por meio de
uma análise financeira
criteriosa

TIRM ajustada para uma
escala relativa de 0 a 1 ponto,
sendo que são atribuídos 0
pontos a uma TIRM de zero
ou abaixo de zero e 1 ponto a
uma TIRM de 10% (taxa de
retorno mínima usada na
análise financeira) ou mais.

Quando a TIRM estimada de uma ligação é igual ou superior à taxa mínima de retorno usada na
análise financeira (10%), é atribuído 1 ponto; enquanto uma TIRM de 0% ou menos recebe 0
pontos. A TIRM entre 0% e 10% foi ajustada para uma escala relativa de 0 a 1 ponto.
Tabela A‐10: Parâmetro C: Retorno financeiro ‐ Exemplos de pontuação
Ligação
Exemplo Ligação 1
Exemplo Ligação 2
Exemplo Ligação 3

TIRM
13%
8%
‐1%

Pontos por ligação (Parâmetro C)
1,00
0,80
0,00

Os resultados da análise financeira por ligação são fornecidos no final do presente anexo.
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Parâmetro D: Retorno económico calculado por meio de uma análise económica de alto nível

Este é um dos critérios para avaliar a viabilidade económica. Indicamos a medida/parâmetro
usado e o respetivo método de pontuação.
Tabela A‐11: Parâmetro D: Retorno económico
Nº
d.

Critérios

Motivo para inclusão

Viabilidade
económica:
Retorno
económico

Indicador da viabilidade do
projeto.

Medida ou parâmetro
Retorno económico
calculado por meio de
uma análise
económica criteriosa

Método de pontuação (0‐1)
Rácio custo‐benefício
ajustado para uma escala
relativa de 0 a 1 ponto

O RCB mais elevada recebeu 1 ponto. O RCB foi ajustado para uma escala relativa de 0 a 1 ponto.
Tabela A‐12: Parâmetro D: Retorno económico ‐ Exemplos de pontuação
Ligação
Exemplo Ligação 1
Exemplo Ligação 2
Exemplo Ligação 3

RCB
3,22 ‐ (mais elevado)
1,40
0,00 (mais baixo)

Pontos por ligação (Parâmetro D)
1,00
0,43
0,00

A metodologia para a análise financeira e os respetivos resultados por ligação são fornecidos no
final do presente anexo.
Parâmetro E: Rácio dívida pública/PIB

Este é um dos critérios para avaliar a capacidade do país. Indicamos a medida/parâmetro usado
e o respetivo método de pontuação.
Tabela A‐13: Parâmetro E: Rácio dívida pública/PIB
Nº

Critérios

Motivo para inclusão

Medida ou parâmetro

e.

Capacidade
do país:
Capacidade
de
financiamento
dos países ou
regiões

Um bom indicador da
capacidade de
financiamento (ou
capacidade de contração de
empréstimos) dos países
envolvidos.

Rácio dívida pública/PIB
(tradingeconomics.com)

Método de pontuação (0‐1)


1pt



0,75pt 30% < ● ≤ 60%



0,5pt 60% < ● ≤ 90%



0pt

≤ 30%

90% <

Divide‐se o montante total
da dívida dos países
envolvidos pelo seu PIB
combinado a fim de calcular
o rácio dívida pública/PIB
combinado e atribuem‐se
pontos com base no rácio
combinado.

Para cada país, estavam disponíveis os dados do PIB absoluto e o rácio dívida pública/PIB. Com
estes dois valores, calculou‐se os valores da dívida absolutos multiplicando os dois pontos de
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dados encontrados. Somámos os valores da dívida e do PIB para todos os países. calculou‐se um
rácio da dívida pública total como percentagem do PIB total para cada ligação. Depois, usámos
o valor obtido para atribuir pontuações a cada ligação.
Tabela A‐14: Parâmetro E: Rácio dívida pública/PIB – Exemplos de pontuação
Localização
Ligação País

Ligação

A
B
C
D
E
F
G
H

Exemplo
Ligação 1
Exemplo
Ligação 2
Exemplo
Ligação 3
Exemplo
Ligação 4

Dívida

PIB

7.600.000
8.400.000
8.500.000
5.600.000
3.500.000
25.000.000
5.000.000
26.400.000

Dívida total/PIB
total

3.900.000
3.500.000
450.000
5.263.000
32.000.000
75.000.000
3.200.000
5.820.000

Pontos por
ligação
(Parâmetro E)

96,94%

0,00

82,39%

0,50

35,50%

0,75

25,45%

1,00

Os dados sobre o rácio dívida pública/PIB em cada país são fornecidos no final do presente
anexo.
Parâmetro F: Índice de Estabilidade Política

Este é um dos critérios para avaliar a capacidade do país. Indicamos a medida/parâmetro usado
e o respetivo método de pontuação.
Tabela A‐15: Parâmetro F: Índice de Estabilidade Política
Nº
f.

Critérios

Motivo para inclusão

Medida ou parâmetro

Capacidade
do país:
Estabilidade
política

Um indicador da capacidade
dos países envolvidos
respeitarem compromissos
de longo prazo, um
elemento essencial para o
desenvolvimento de
grandes infraestruturas e
um dos fatores principais
que o setor privado teria em
conta para uma eventual
PPP.

Índice de Estabilidade
Política
(theglobaleconomy.com);
2,5 = Forte; ‐2,5 = Fraca

Método de pontuação (0‐1)


1pt



0,75pt 0 < ● ≤ 1



0,5pt

‐1,5 < ● ≤ 0



0pt

≤ ‐1,5

1<

Calcula‐se a média dos
valores dos países
envolvidos na ligação
específica e atribui‐se uma
pontuação.

Conseguimos encontrar o valor do índice de estabilidade política de cada país. Para atribuir uma
pontuação, calculou‐se a média dos índices dos países.
Tabela A‐16: Parâmetro F: Índice de Estabilidade Política – Exemplos de pontuação
Ligação
Exemplo Ligação 1
Exemplo Ligação 2

Localização Ligação
País
A
B
C
D

Índice de
Estabilidade Política
‐1,50
‐2,33
‐1,05
0,42

Média

Pontos por ligação
(Parâmetro F)
‐1,92

0,00

‐0,32

0,50
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Os dados sobre o índice de estabilidade política de cada país são fornecidos no final do presente
anexo.
Parâmetro G: Índice Doing Business

Este é um dos critérios para avaliar o potencial para PPP. Indicamos a medida/parâmetro usado
e o respetivo método de pontuação.
Tabela A‐17: Parâmetro G: Índice Doing Business
Nº
g.

Critérios
Potencial
para PPP:
Ambiente
empresarial

Motivo para inclusão

Medida ou parâmetro

Método de pontuação (0‐1)

Embora seja pouco provável
que muitos dos parâmetros
usados na elaboração do
índice sejam relevantes para
o desenvolvimento de
projetos de infraestruturas
nacionais de larga escala
liderados diretamente pelos
governos nacionais (como a
LFAV), poderá ser um
indicador do ambiente
empresarial geral do país.

Índice Doing Business
elaborado pelo Banco
Mundial

A pontuação do índice (0‐
100) foi ajustada para uma
escala relativa de 0 a 1 ponto

0 = Pior desempenho
regulatório; 100 =
Melhor desempenho
regulatório

Calcula‐se a média dos
valores dos países envolvidos
na ligação específica.

Conseguimos encontrar o valor do índice Doing Business de cada país. Calculou‐se a média
destes valores para cada ligação e convertemos o resultado para uma escala relativa de 0 a 1.
Tabela A‐18: Parâmetro G: Índice Doing Business – Exemplos de pontuação
Ligação
Exemplo Ligação 1
Exemplo Ligação 2

Localização Ligação
País
A
B
C
D

Índice Doing
Business
40
50
70
80

Média

Pontos por ligação
(Parâmetro G)
45

0,45

75

0,75

Os dados sobre a classificação de cada país no Índice Doing Business são fornecidos no final do
presente anexo.
Parâmetro H: Número de países envolvidos numa ligação

Este é um dos critérios para avaliar a complexidade multi‐país. Indicamos a medida/parâmetro
usado e o respetivo método de pontuação.
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Tabela A‐19: Parâmetro H: Número de países envolvidos numa ligação
Nº
h.

Critérios

Motivo para inclusão

Complexidade
Multi‐país:
Número de
jurisdições
que uma
ligação
atravessa

Quanto menor for o número
de jurisdições que uma
ligação atravessa, menor
será a complexidade do
projeto. Contudo, ao mesmo
tempo, é dada preferência a
projetos transfronteiriços.

Medida ou parâmetro
Número de países
envolvidos na ligação

Método de pontuação (0‐1)


1pt



0,5pt 3 países



0pt
1 ou mais do que
4 países

2 países

Usámos o número de países que uma ligação atravessa para atribuir uma pontuação a cada
ligação.
Tabela 1‐20: Parâmetro H: Número de países envolvidos numa ligação – Exemplos de pontuação
Ligação
Exemplo Ligação 1
Exemplo Ligação 2

Localização Ligação País
A
B
C

Número de países na
ligação

Pontos por ligação
(Parâmetro H)

2

1,00

1

0,00

Os dados sobre o número de países envolvidos numa ligação são fornecidos no final do presente
anexo.
Parâmetro I: Estado da ratificação da ZCLC

Este é um dos critérios para avaliar a contribuição da ligação a integração regional. Indicamos a
medida/parâmetro usado e o respetivo método de pontuação.
Tabela A‐21: Parâmetro I: Estado de ratificação da ZCLC
Nº
i.

Critérios
Integração
regional:
Melhorar o
comércio
intra‐africano

Motivo para inclusão
Este indicador está
diretamente relacionado
com a “contribuição para a
Visão da UA” e mostra a
vontade e o empenho do
país para com a integração
regional.

Medida ou parâmetro
O estado da
ratificação da ZCLC

Método de pontuação (0‐1)


1pt



0,5pt Assinada



0pt
Nem assinada
nem ratificada

Ratificada

Calcula‐se a média dos países
envolvidos na ligação
específica.

Com base no estado de ratificação da ZCLC (ratificada, assinada ou não assinada), primeiro
atribuímos pontos e, depois, calculou‐se a média dos pontos de todos os países envolvidos
numa ligação.
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Tabela A‐22: Parâmetro I: Estado de ratificação da ZCLC – Exemplos de pontuação
Ligação

Exemplo Ligação 1

Localização Ligação
País
A
B
C

Exemplo Ligação 2

D
E

Estado de
ratificação da ZCLC
Ratificada
Assinada
Não assinada nem
ratificada
Assinada
Ratificada

Pontuação

Pontos por ligação
(Parâmetro I)
1,00
0,50

0,50

0,00
0,50
1,00

0,75

Os dados sobre o estado da ZCLC são fornecidos no final do presente anexo.
Parâmetro J: Estado dos Tratados sobre Corredores Regionais (apenas para aqueles governados ao
abrigo de um tratado conjunto aprovado pelos Estados na zona de feixe).

Este é um dos critérios para avaliar a contribuição da ligação a integração regional. Indicamos a
medida/parâmetro usado e o respetivo método de pontuação.
Tabela A‐23: Parâmetro J: Estado dos Tratados sobre Corredores Regionais
Nº
j.

Critérios
Integração
regional:
Melhorar o
comércio
intra‐africano

Motivo para inclusão
Este indicador está
diretamente relacionado
com a “contribuição para a
Visão da UA” e mostra a
vontade e o empenho do
país para com a integração
regional.

Medida ou parâmetro
Estado dos Tratados
dos Corredores
Regionais (apenas
para aqueles
governados ao abrigo
de um tratado
conjunto aprovado
pelos Estados na zona
de feixe).

Método de pontuação (0‐1)


1pt
Se todos os países
envolvidos numa
determinada ligação
forem signatários de um
tratado sobre um
corredor regional



0,5pt Se alguns dos
países envolvidos numa
determinada ligação
forem signatários de um
tratado sobre um
corredor regional



0pt
Se nenhum dos
países envolvidos numa
determinada ligação for
signatário de um tratado
sobre um corredor
regional

Atribuímos pontos a cada ligação consoante o facto de alguns países envolvidos numa
determinada ligação serem signatários de um tratado comum sobre um corredor regional.
Tabela A‐24: Parâmetro J: Estado dos Tratados sobre Corredores Regionais – Exemplos de pontuação
Ligação

Exemplo Ligação 1

Localização Ligação País

A
B

Estado dos Tratados
sobre Corredores
Regionais
Signatário
Signatário

Pontos por ligação
(Parâmetro J)
1,00
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Ligação

Localização Ligação País

C
D
E
F
G

Exemplo Ligação 2
Exemplo Ligação 3

Estado dos Tratados
sobre Corredores
Regionais
Signatário
Signatário
Não signatário
Não signatário
Não signatário

Pontos por ligação
(Parâmetro J)

0,50
0,00

Os dados sobre o estado da ZCLC em cada país são fornecidos no final do presente anexo.
Agregação dos pontos com as ponderações

Depois de calculados os pontos para cada um dos critérios para cada ligação, os pontos foram
ponderados conforme apresentado na Secção 0 e agregados para obter uma “pontuação total”
para cada ligação.
Os dados e os pontos por ligação são fornecidos no final do presente anexo.

Resultados
Na tabela seguinte são apresentadas as 10 ligações melhor classificadas com base na ACM
acordada.
Tabela A‐25: Top 10 das ligações baseadas na ACM
Classificação

N.º
ligação

1

L20

Descrição da ligação
Kampala, UGD ‐
Nairobi, KEN

Pontuação
da ACM
70,39%

Região

Recomendação

Oriental

PROJETO‐PILOTO ACELERADO

2

L30

Adis Abeba, ETH ‐
Djibuti, DJI

67,72%

Nordeste

Não foi selecionada desta vez
porque existe uma nova linha
eletrificada de bitola padrão
concebida para o transporte de
passageiros e carga.

3

L39

Pretória, SAF ‐
Durban, SAF

61,60%

Austral

PROJETO‐PILOTO ACELERADO

4

L36

Windhoek, NAM ‐
Gaborone, BOT

61,30%

Austral

5

L72

Kampala, UGD ‐
Kigali, RWA

60,76%

Oriental

6

L66

Ouagadougou, BFA ‐
Abidjan, CIV

59,88%

Oeste

7

L33

Kinshasa, DOC ‐
Kigali, RWA

59,30%

Central e
Oriental

Não foi selecionada desta vez
porque só são possíveis dois
projetos‐piloto.
Não foi selecionada desta vez
porque só são possíveis dois
projetos‐piloto.
Não foi selecionada desta vez
porque só são possíveis dois
projetos‐piloto.
Não foi selecionada desta vez
porque só são possíveis dois
projetos‐piloto.
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Classificação

N.º
ligação

Descrição da ligação

Pontuação
da ACM

Região

8

L4

Túnis, TUN ‐ Argel,
DZA

57,33%

Noroeste e
Centro
Norte

9

L21

Nairobi, KEN ‐
Mombasa, KEN

57,31%

Oriental

10

L13

Monróvia, LIB ‐
Abidjan, CIV

57,22%

Oeste

Recomendação
Não foi selecionada desta vez
porque só são possíveis dois
projetos‐piloto.
Não foi selecionada desta vez
porque só são possíveis dois
projetos‐piloto.
Não foi selecionada desta vez
porque só são possíveis dois
projetos‐piloto.

Fonte: Análise da CPCS.

Seleção dos projetos‐piloto acelerados
Tal como acima exposto, os dois projetos inicialmente recomendados para projetos‐piloto
acelerados foram os seguintes:


L20

Kampala, UGD ‐ Nairobi, KEN; e



L39

Pretória, SAF ‐ Durban, SAF.

O consultor fez uma análise preliminar a ambas as ligações e tentou recolher informações para
realizar um Estudo Preliminar Detalhado. Com base nas atividades iniciais, ambas as ligações
L20 Kampala‐Nairobi e L39 Pretória‐Durban foram substituídas por outras ligações nas
respetivas regiões (L20 foi substituída por outra ligação na região oriental, enquanto a L39 foi
substituída por outra na região austral) baseadas na classificação ACM devido à não
disponibilização de informações suficientes no prazo de tempo limitado para a realização desta
missão.
Abaixo são apresentadas as classificações para a região oriental e região austral para encontrar
a ligação seguinte mais adequada para efeitos de substituição da L20 e da L39.
Região Oriental
Tabela A‐25: Seleção de projeto‐piloto acelerado na região oriental
Classificação

N.º
ligação

Descrição da
ligação

Pontuação
ACM

Região

1

L20

Kampala, UGD ‐
Nairobi, KEN

70,39%

Oriental

5

L72

Kampala, UGD –
Kigali/Bujumbura,
RWA/BDI*

60,76%

Oriental

Recomendação
Ligação selecionada inicialmente. Embora
tenham sido realizados estudos importantes, os
relatórios detalhados não foram
disponibilizados atempadamente e, como tal, a
ligação foi substituída pela ligação seguinte mais
adequada.
Não foi selecionada inicialmente porque, para
que esta ligação seja uma ligação ferroviária
efetiva com uma ligação portuária, primeiro é
necessário construir a ligação Nairobi‐Kampala
(L20 acima).
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Classificação

N.º
ligação

Descrição da
ligação

Pontuação
ACM

Região

9

L21

Nairobi, KEN ‐
Mombasa, KEN

57,31%

Oriental

11

L53

Nairobi, KEN ‐
Dodoma, TZA

56,73%

Oriental

12

L61

Mombaça, KEN ‐
Dar es Salaam,
TZA

56,21%

Oriental

43

L34

Kigali, RWA ‐ Dar
es Salaam, TZA

47,25%

Oriental

Recomendação
Contudo, com a L34 selecionada, esta ligação
iria criar mais uma ligação a países interiores.
Considerando a elevada classificação desta
ligação e considerando que a L34 tinha sido bem
estudada, os TdR para o estudo de viabilidade
(próxima fase da AIHSRN) serão preparados
para esta ligação para ajudar a acelerar o
desenvolvimento da AIHSRN.
Não foi selecionada desta vez porque uma nova
linha ferroviária de bitola internacional entrou
em funcionamento recentemente.
Não foi selecionado desta vez porque não faz
parte de um importante corredor de transporte
regional.
Não foi selecionada porque é uma ligação
costeira que liga dois portos concorrentes e não
está virada para o interior, ou seja, não
contribui para os países/cidades interiores
terem acesso a um porto.
Projeto‐Piloto que substitui a L20.
(Faz parte de um dos dois corredores de
transporte mais importantes da África Oriental e
está disponível um estudo detalhado recente).
Em termos de preparação do piloto (preparação
de TdR para a contratação de um estudo de
viabilidade), considerando que esta linha foi
estudada ao pormenor, os TdR para a L72
(Kampala‐Kigali, 5.º classificada) serão
preparados para ajudar a acelerar o
desenvolvimento da AIHSRN.

*Inicialmente, esta ligação ligava Kampala a Kigali, mas foi posteriormente ajustada com base em consultas com o cliente.

Região Austral
Tabela A‐25: Seleção de projeto‐piloto acelerado na região austral
Classificação

Descrição da
ligação
Pretória, SAF ‐
Durban, SAF

Pontuação
da ACB
61,60%

Região

Recomendação

3

N.º
ligação
L39

Austral

4

L36

Windhoek, NAM
‐ Gaborone, BOT

61,30%

Austral

Ligação selecionada inicialmente. Contudo, o plano a
longo prazo da Transnet indica que não está previsto o
desenvolvimento de uma nova linha ferroviária nesta
rota, por isso, foi substituída pela ligação seguinte
mais adequada.
Projeto‐Piloto (combinado com a L35 Walvis Bay‐
Windhoek) que substitui a L36.
(Faz parte de um importante corredor de transporte
na África Austral, onde falta uma ligação ferroviária.
Para aumentar a eficácia da ligação, é combinada com
a L35 Walvis Bay‐Windhoek – 38ª classificada – para
fazer a ligação ao porto.
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As ligações são indicadas no mapa abaixo:
Figura A‐7: Mapa de projetos‐piloto acelerados

Nota: O estado de ratificação da ZCLC refere‐se a abril de 2019, data em que teve lugar o exercício de definição das ligações prioritárias.
Fonte: CPCS
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Dados brutos/contributos para a ACM
Comprimento da rede ferroviária de longa distância existente em cada país
País

Argélia

Parâmetro A:
Comprimento da rede
ferroviária de longa
distância (km)
4.175

Angola

2.761

Benim

758

Botswana

888

Burquina Faso

622

Burundi
Camarões

0
974

Cabo Verde

0

República Centro‐Africana

0

Chade

0

Comores

0

Congo
República Democrática do Congo
Costa de Marfim
Djibuti
Guiné Equatorial
Egito

795
4.007
639
92
0
6.700

Eritreia

306

Etiópia

659

Gabão

810

Gâmbia

0

Gana

953

Guiné

837

Guiné‐Bissau

0

Quénia

2.778

Lesoto

2

Libéria

490

Líbia

0

Madagáscar

854

Malawi

797

Mali

733

Mauritânia

728

Maurícia
Marrocos

0
1.989
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País

Moçambique
Namíbia

Parâmetro A:
Comprimento da rede
ferroviária de longa
distância (km)
3.116
2.382

Níger

0

Nigéria

3.528

Ruanda

0

República Árabe Sarauí Democrática

0

São Tomé e Príncipe

0

Senegal

906

Seicheles

0

Serra Leoa

84

Somália

0

África do Sul

20.953

Sudão do Sul

0

Sudão

5.478

Suazilândia (Essuatíni)
Tanzânia

301
2.722

Togo

568

Tunísia

2.218

Uganda

1.244

Zâmbia

1.237

Zimbabwe

3.000

Fonte: Linhas ferroviárias (total rota‐km), base de dados do Banco Mundial
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Consumo de eletricidade por pessoa por país
País

Argélia
Angola
Benim
Botswana
Burquina Faso
Burundi
Camarões
Cabo Verde
República Centro‐Africana
Chade
Comores
Congo
República Democrática do Congo
Costa de Marfim
Djibuti
Guiné Equatorial
Egito
Eritreia
Etiópia
Gabão
Gâmbia,
Gana
Guiné
Guiné‐Bissau
Quénia
Lesoto
Libéria
Líbia
Madagáscar
Malawi
Mali
Mauritânia
Maurícia
Marrocos
Moçambique
Namíbia
Níger
Nigéria

Consumo de
eletricidade (mil
milhões kWh, 2016
est.)

População (2016)

Parâmetro B:
Consumo de
eletricidade por
pessoa (kWh)

55,96

39.113.313

1.431

9,04

26.920.466

336

1,14

10.286.712

111

3,64

2.168.573

1.677

1,55

17.585.977

88

0,38

9.891.790

39

6,41

22.239.904

288

0,37

526.437

698

0,16

4.515.392

35

0,21

13.569.438

15

0,04

759.385

51

0,91

4.871.101

187

7,43

73.722.860

101

6,25

22.531.350

277

0,38

912.164

413

0,47

1.129.424

412

159,70

91.812.566

1.739

0,35

4.746.045

75

9,06

97.366.774

93

2,07

1 875 713

1.104

0,28

1.917.852

147

9,36

26.962.563

347

0,56

11.805.509

47

0,04

1.725.744

21

7,86

46.024.250

171

0,85

2.145.785

395

0,28

4.390.737

64

27,30

6.204.108

4.400

1,59

23.589.801

67

1,32

17.068.838

77

2,98

16.962.846

176

1,06

4.063.920

261

2,73

1.260.934

2.162

28,25

34.318.082

823

11,57

27.212.382

425

3,89

2.370.992

1.641

1,07

19.148.219

56

24,72

176.460.502

140
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País

Ruanda
República Árabe Sarauí
Democrática*
São Tomé e Príncipe
Senegal
Seicheles
Serra Leoa
Somália
África do Sul
Sudão do Sul
Sudão
Suazilândia (Essuatíni)
Tanzânia
Togo
Tunísia
Uganda
Zâmbia
Zimbabwe

Consumo de
eletricidade (mil
milhões kWh, 2016
est.)

População (2016)

Ref. CPCS: 16528

Parâmetro B:
Consumo de
eletricidade por
pessoa (kWh)

0,53

11.345.357

46

0,00

629.551

0

0,06

191.266

321

3,50

14.546.111

240

0,33

91.359

3.563

0,28

7.079.162

39

0,32

13.513.125

23

207,10

54.539.571

3.797

0,39

11.530.971

34

12,12

37.737.913

321

1,43

1.295.097

1.105

5,68

52.234.869

109

1,26

7.228.915

174

15,27

11.143.908

1.370

3,11

38.833.338

80

11,04

15.620.974

707

7,12

15.411.675

462

* Estimativas populacionais com base no Factbook da CIA. 2018.
Fonte: Estimativa baseada nos dados de consumo de eletricidade do país com base nos dados populacionais do Factbook da CIA e do Banco
Mundial.
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Resultados da análise financeira das ligações da LFAV
N.º ligação

Nome da ligação

L1

Alexandria, EGY ‐ Bengasi, LBY

L2

Bengasi, LBY ‐ Trípoli, LBY

L3

VALF
(milhões de
USD)
(19.858)

TIRM
(%)

TIRF
(%)
1%

‐6%

(19.110)

‐8%

N/D

Trípoli, LBY ‐ Túnis, TUN

(14.298)

5%

‐1%

L4

Túnis, TUN ‐ Argel, DZA

(12.036)

7%

2%

L5

Argel, DZA ‐ Sidi Bel Abbes, DZA

(6.953)

7%

2%

L6

Sidi Bel Abbes, DZA ‐ Casablanca, MOR

(16.065)

6%

2%

L7

Casablanca, MOR ‐ Laayoune (El Aaium), ESH

(20.648)

2%

‐5%

L8

Laayoune (El Aaium), ESH ‐ Nouakchott, MRT

(22.262)

‐9%

N/D

L9

Nouakchott, MRT ‐ Dakar, SEN

(10.254)

3%

‐3%

L10

Dakar, SEN ‐ Banjul, GMB

(8.288)

5%

0%

L11

Banjul, GMB ‐ Conacri, GIN

(14.538)

3%

‐2%

L12

Conacri, GIN ‐ Monróvia, LIB

(15.471)

3%

‐3%

L13

Monróvia, LIB ‐ Abidjan, CIV

(17.460)

3%

‐2%

L14

Abidjan, CIV ‐ Acra, GHA

(7.227)

8%

5%

L15

Acra, GHA ‐ Lagos, NGA

(7.588)

8%

6%

L16

Lagos, NGA ‐ Douala, CMR

(11.193)

9%

7%

L17

Douala, CMR ‐ Bangui, CAF

(9.268)

9%

8%

L18

Bangui, CAF ‐ Juba, SSD

(30.005)

‐8%

N/D

L19

Juba, SSD ‐ Kampala, UGD

(5.442)

9%

8%

L20

Kampala, UGD ‐ Nairobi, KEN

3.707

10%

11%

L21

Nairobi, KEN ‐ Mombasa, KEN

13.053

11%

14%

L22

Dakar, SEN ‐ Tambacounda, SEN

(7.687)

7%

3%

L23

Tambacounda, SEN ‐ Bamako, MLI

(11.837)

6%

3%

L24

Bamako, MLI ‐ Ouagadougou, BFA

(15.517)

5%

1%

L25

Ouagadougou, BFA ‐ Niamey, NER

(8.873)

7%

3%

L26

Niamey, NER ‐ N'Djamena, TCD

(32.036)

5%

‐1%

L27

N'Djamena, TCD ‐ Khartoum, SDN

(46.693)

0%

‐5%

L28

Khartoum, SDN ‐ Asmara, ERI

(14.617)

3%

‐3%

L29

Asmara, ERI ‐ Adis Abeba, ETH

(14.671)

5%

1%

L30

Adis Abeba, ETH ‐ Djibuti, DJI

10.925

11%

13%

L31_L32

Pointe Noire, CGO ‐ Kinshasa, DOC

(5.993)

9%

6%

L33

Kinshasa, DOC ‐ Kigali, RWA

(37.379)

5%

1%

L34

Kigali, RWA ‐ Dar es Salaam, TZA

(19.232)

8%

6%

L35

Walvis Bay, NMB ‐ Windhoek, NMB

(3.317)

8%

6%

L36

Windhoek, NAM ‐ Gaborone, BOT

(9.803)

9%

7%

L37

Gaborone, BOT ‐ Joanesburgo, SAF

(716)

10%

9%

L38

Joanesburgo, SAF ‐ Maputo, MOZ

(3.184)

9%

8%
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N.º ligação

Nome da ligação

L39

Pretória, SAF ‐ Durban, SAF

L40

Argel, DZA ‐ Abuja, NGA

L41

Abuja, NGA ‐ Lagos, NGA

L42

VALF
(milhões de
USD)
460.139

TIRM
(%)

TIRF
(%)

14%

39%

(66.469)

1%

‐4%

(8.987)

8%

6%

Lobito, AGO ‐ Lusaca, ZMB

(40.928)

5%

1%

L43

Lusaca, ZMB ‐ Beira, MOZ

(11.751)

8%

5%

L44

Yaoundé, CMR ‐ Bata, GNQ

(6.750)

4%

‐1%

L45

Bata, GNQ ‐ Libreville, GBN

(4.641)

2%

‐3%

L46

Libreville, GBN ‐ Pointe Noire, CGO

(14.699)

‐1%

‐4%

L47

Pointe Noire, CGO ‐ Luanda, AGO

(12.200)

6%

2%

L48

Trípoli, LBY ‐ N'Djamena, TCD

(47.139)

‐9%

N/D

L49

N'Djamena, TCD ‐ Bangui, CAF

(12.023)

8%

6%

L50

Bangui, CAF ‐ Brazzaville, CGO

(10.701)

4%

‐2%

L51

Brazzaville, CGO ‐ Luanda, AGO

(14.267)

6%

0%

L52

Adis Abeba, ETH ‐ Nairobi, KEN

(27.006)

5%

1%

L53

Nairobi, KEN ‐ Dodoma, TZA

(10.249)

7%

4%

L54

Dodoma, TZA ‐ Lusaca, ZMB

(27.008)

5%

1%

L55

Lusaca, ZMB ‐ Gaborone, BOT

(24.985)

2%

‐3%

L56

Alexandria, EGY ‐ Khartoum, SDN

(34.483)

8%

4%

L57

Khartoum, SDN ‐ Mogadíscio, SOM

(27.605)

8%

7%

L58

Luanda, AGO ‐ Windhoek, NAM

(34.752)

4%

0%

L59

Windhoek, NAM ‐ Cidade do Cabo, SAF

(31.587)

‐9%

N/D

L60

Mogadíscio, SOM ‐ Mombaça, KEN

(18.864)

0%

‐5%

L61

Mombaça, KEN ‐ Dar es Salaam, TZA

(7.182)

5%

0%

L62

Dar es Salaam, TZA ‐ Nacala, MOZ

(19.248)

0%

‐5%

L63

Nacala, MOZ ‐ Maputo, MOZ

(38.749)

‐3%

‐6%

L64

Maputo, MOZ ‐ Durban, SAF

(10.187)

4%

‐2%

L65

Durban, SAF ‐ Cidade do Cabo, SAF

(30.832)

1%

‐6%

L66

Ouagadougou, BFA ‐ Abidjan, CIV

(8.055)

9%

8%

L67

Mbeya, TZA ‐ Lilongwe, MLI

(12.247)

3%

‐2%

L68

Lilongwe, MLI ‐ Harare, ZIM

(14.703)

7%

3%

L69

Harare, ZIM ‐ Joanesburgo, SAF

(15.215)

8%

6%

L70

Joanesburgo, SAF ‐ Maseru, LSO

(5.327)

8%

6%

L71

Maseru, LSO ‐ Cidade do Cabo, SAF

(22.040)

‐4%

‐8%

L72

Kampala, UGD ‐ Kigali, RWA

(7.646)

7%

3%

L73

Lilongwe, MLI ‐ Nacala, MOZ

(15.888)

1%

‐4%

L74

Niamey, NER ‐ Cotonou, BEN

(17.162)

6%

2%

Fonte: Análise da CPCS.
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Resultados da análise económica das ligações da LFAV
VALE
(milhões
de USD)

N.º ligação

Nome da ligação

TIRE (%)

RCB (%)

L1

Alexandria, EGY ‐ Bengasi, LBY

(15.851)

‐4%

3%

L2

Bengasi, LBY ‐ Trípoli, LBY

(15.410)

‐8%

0%

L3

Trípoli, LBY ‐ Túnis, TUN

(11.414)

0%

8%

L4

Túnis, TUN ‐ Argel, DZA

(9.388)

4%

23%

L5

Argel, DZA ‐ Sidi Bel Abbes, DZA

(5.382)

3%

20%

L6

Sidi Bel Abbes, DZA ‐ Casablanca, MOR

(12.591)

3%

18%

L7

Casablanca, MOR ‐ Laayoune (El Aaium), ESH

(16.431)

‐4%

3%

L8

Laayoune (El Aaium), ESH ‐ Nouakchott, MRT

(18.024)

N/D

‐1%

L9

Nouakchott, MRT ‐ Dakar, SEN

(8.037)

‐1%

7%

L10

Dakar, SEN ‐ Banjul, GMB

(6.417)

2%

14%

L11

Banjul, GMB ‐ Conacri, GIN

(11.528)

‐1%

6%

L12

Conacri, GIN ‐ Monróvia, LIB

(12.233)

‐1%

6%

L13

Monróvia, LIB ‐ Abidjan, CIV

(13.826)

‐1%

6%

L14

Abidjan, CIV ‐ Acra, GHA

(5.556)

7%

41%

L15

Acra, GHA ‐ Lagos, NGA

(4.984)

8%

58%

L16

Lagos, NGA ‐ Douala, CMR

(8.120)

8%

58%

L17

Douala, CMR ‐ Bangui, CAF

(8.311)

9%

57%

L18

Bangui, CAF ‐ Juba, SSD

(24.257)

‐9%

0%

L19

Juba, SSD ‐ Kampala, UGD

(5.208)

9%

58%

L20

Kampala, UGD ‐ Nairobi, KEN

1.512

13%

110%

L21

Nairobi, KEN ‐ Mombasa, KEN

7.641

16%

166%

L22

Dakar, SEN ‐ Tambacounda, SEN

(6.046)

4%

21%

L23

Tambacounda, SEN ‐ Bamako, MLI

(9.568)

4%

17%

L24

Bamako, MLI ‐ Ouagadougou, BFA

(12.236)

2%

12%

L25

Ouagadougou, BFA ‐ Niamey, NER

(7.032)

4%

21%

L26

Niamey, NER ‐ N'Djamena, TCD

(24.600)

1%

13%

L27

N'Djamena, TCD ‐ Khartoum, SDN

(37.254)

‐3%

3%

L28

Khartoum, SDN ‐ Asmara, ERI

(11.426)

‐1%

8%

L29

Asmara, ERI ‐ Adis Abeba, ETH

(11.418)

3%

13%

L30

Adis Abeba, ETH ‐ Djibuti, DJI

5.732

14%

139%

L31_L32

Pointe Noire, CGO ‐ Kinshasa, DOC

(3.774)

8%

61%

L33

Kinshasa, DOC ‐ Kigali, RWA

(29.220)

2%

13%

L34

Kigali, RWA ‐ Dar es Salaam, TZA

(16.087)

7%

39%

L35

Walvis Bay, NMB ‐ Windhoek, NMB

(2.804)

7%

39%

L36

Windhoek, NAM ‐ Gaborone, BOT

(8.591)

8%

52%

L37

Gaborone, BOT ‐ Joanesburgo, SAF

(797)

11%

89%
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N.º ligação

Nome da ligação

L38

Joanesburgo, SAF ‐ Maputo, MOZ

L39

VALE
(milhões
de USD)

TIRE (%)

RCB (%)

(2.496)

10%

77%

Pretória, SAF ‐ Durban, SAF

342.446

47%

439%

L40

Argel, DZA ‐ Abuja, NGA

(53.064)

‐2%

3%

L41

Abuja, NGA ‐ Lagos, NGA

(6.469)

8%

54%

L42

Lobito, AGO ‐ Lusaca, ZMB

(32.763)

2%

11%

L43

Lusaca, ZMB ‐ Beira, MOZ

(9.350)

6%

35%

L44

Yaoundé, CMR ‐ Bata, GNQ

(5.363)

0%

7%

L45

Bata, GNQ ‐ Libreville, GBN

(3.733)

‐2%

2%

L46

Libreville, GBN ‐ Pointe Noire, CGO

(11.869)

‐3%

1%

L47

Pointe Noire, CGO ‐ Luanda, AGO

(9.718)

3%

16%

L48

Trípoli, LBY ‐ N'Djamena, TCD

(38.119)

‐11%

0%

L49

N'Djamena, TCD ‐ Bangui, CAF

(10.413)

7%

40%

L50

Bangui, CAF ‐ Brazzaville, CGO

(8.194)

0%

12%

L51

Brazzaville, CGO ‐ Luanda, AGO

(10.350)

2%

21%

L52

Adis Abeba, ETH ‐ Nairobi, KEN

(21.112)

2%

12%

L53

Nairobi, KEN ‐ Dodoma, TZA

(8.296)

5%

22%

L54

Dodoma, TZA ‐ Lusaca, ZMB

(21.792)

2%

7%

L55

Lusaca, ZMB ‐ Gaborone, BOT

(20.118)

‐2%

3%

L56

Alexandria, EGY ‐ Khartoum, SDN

(25.754)

6%

38%

L57

Khartoum, SDN ‐ Mogadíscio, SOM

(23.942)

8%

42%

L58

Luanda, AGO ‐ Windhoek, NAM

(28.028)

1%

7%

L59

Windhoek, NAM ‐ Cidade do Cabo, SAF

(25.498)

‐9%

0%

L60

Mogadíscio, SOM ‐ Mombaça, KEN

(15.103)

‐3%

2%

L61

Mombaça, KEN ‐ Dar es Salaam, TZA

(5.558)

2%

12%

L62

Dar es Salaam, TZA ‐ Nacala, MOZ

(15.325)

‐3%

3%

L63

Nacala, MOZ ‐ Maputo, MOZ

(31.051)

‐4%

2%

L64

Maputo, MOZ ‐ Durban, SAF

(7.993)

0%

8%

L65

Durban, SAF ‐ Cidade do Cabo, SAF

(24.585)

‐4%

3%

L66

Ouagadougou, BFA ‐ Abidjan, CIV

(7.059)

9%

67%

L67

Mbeya, TZA ‐ Lilongwe, MLI

(9.687)

‐1%

6%

L68

Lilongwe, MLI ‐ Harare, ZIM

(11.526)

4%

21%

L69

Harare, ZIM ‐ Joanesburgo, SAF

(12.380)

7%

43%

L70

Joanesburgo, SAF ‐ Maseru, LSO

(4.280)

7%

42%

L71

Maseru, LSO ‐ Cidade do Cabo, SAF

(17.703)

‐6%

1%

L72

Kampala, UGD ‐ Kigali, RWA

(5.832)

5%

23%

L73

Lilongwe, MLI ‐ Nacala, MOZ

(12.638)

‐3%

3%

L74

Niamey, NER ‐ Cotonou, BEN

(13.662)

3%

14%

Fonte: Análise da CPCS.
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Rácio dívida pública/PIB
País

Rácio dívida
pública/PIB

Argélia

18%

Angola

65%

Benim

22%

Botswana

22%

Burquina Faso

24%

Burundi

14%

Camarões

36%

Cabo Verde

125%

República Centro‐Africana

39%

Chade

48%

Comores

28%

Congo

118%

República Democrática do Congo

17%

Costa de Marfim

25%

Djibuti

91%

Guiné Equatorial

54%

Egito

101%

Eritreia

20%

Etiópia

34%

Gabão

67%

Gâmbia

66%

Gana

71%

Guiné

19%

Guiné‐Bissau

28%

Quénia

57%

Lesoto

46%

Libéria

29%

Líbia

17%

Madagáscar

42%

Malawi

55%

Mali*

36%

Mauritânia

77%

Maurícia

65%

Marrocos

63%

Moçambique

88%

Namíbia

42%

Níger

30%

Nigéria

21%

Ruanda

40%

República Árabe Sarauí Democrática

N/D
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País

Rácio dívida
pública/PIB

São Tomé e Príncipe

88%

Senegal

37%

Seicheles

62%

Serra Leoa

60%

Somália*

65%

África do Sul

53%

Sudão do Sul*

62%

Sudão

54%

Suazilândia (Essuatíni)

10%

Tanzânia

37%

Togo

20%

Tunísia

69%

Uganda

39%

Zâmbia

56%

Zimbabwe

78%

Fonte: Banco Mundial para a maioria dos dados. As estimativas para os países
assinalados com um “*” têm origem em várias fontes.

| A‐38

Ref. CPCS: 16528

RELATÓRIO FINAL | Estudo Preliminar Detalhado (EPD) da Rede Ferroviária Integrada
Africana de Alta Velocidade no âmbito da Visão 2063 e Plano Diretor

Índice de Estabilidade Política
País
Argélia

Parâmetro F: Índice de
Estabilidade Política
‐0,96

Angola

‐0,29

Benim

0,05

Botswana

1,03

Burquina Faso

‐0,92

Burundi

‐1,97

Camarões

‐1,08

Cabo Verde

0,90

República Centro‐Africana

N/D

Chade
Comores

‐1,34
0,03

Congo

‐0,53

República Democrática do Congo

‐2,30

Costa de Marfim

‐1,09

Djibuti

‐0,71

Guiné Equatorial

‐0,15

Egito

‐1,42

Eritreia

‐0,66

Etiópia

‐1,69

Gabão

‐0,09

Gâmbia

‐0,21

Gana

0,09

Guiné

‐0,61

Guiné‐Bissau

‐0,60

Quénia

‐1,08

Lesoto

‐0,25

Libéria

‐0,41

Líbia

‐2,33

Madagáscar

‐0,33

Malawi

‐0,27

Mali

‐1,91

Mauritânia

‐0,62

Maurícia

0,99

Marrocos

‐0,41

Moçambique

‐0,98

Namíbia

0,65

Níger

‐1,30

Nigéria

‐1,94

Ruanda

0,04

República Árabe Sarauí Democrática

N/D
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País
São Tomé e Príncipe

Parâmetro F: Índice de
Estabilidade Política
N/D

Senegal

‐0,04

Seicheles

0,68

Serra Leoa

0,03

Somália

‐2,33

África do Sul

‐0,27

Sudão do Sul

N/D

Sudão

‐2,01

Suazilândia (Essuatíni)

‐0,30

Tanzânia

‐0,58

Togo

‐0,74

Tunísia

‐1,05

Uganda

‐0,56

Zâmbia

0,11

Zimbabwe

‐0,77

Fonte: Estabilidade política – Classificação dos Países, The Global Economy
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Índice Doing Business
País

Argélia

Parâmetro G:
Índice Doing
Business
49,65

Angola

43,86

Benim

51,42

Botswana

65,40

Burquina Faso

51,57

Burundi

47,41

Camarões

47,78

Cabo Verde

55,95

República Centro‐Africana

36,90

Chade

39,36

Comores

48,66

Congo

39,83

República Democrática do Congo

36,85

Costa de Marfim

58,00

Djibuti

62,02

Guiné Equatorial

41,94

Egito

58,56

Eritreia

23,07

Etiópia

49,06

Gabão

45,58

Gâmbia

51,72

Gana

59,22

Guiné

51,51

Guiné‐Bissau

42,85

Quénia

70,31

Lesoto

60,60

Libéria

43,51

Líbia

33,44

Madagáscar

48,89

Malawi

59,59

Mali

53,50

Mauritânia

51,99

Maurícia

79,58

Marrocos

71,02

Moçambique

55,53

Namíbia

60,53

Níger

53,72

Nigéria

52,89

Ruanda

77,88
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País

República Árabe Sarauí Democrática
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Parâmetro G:
Índice Doing
Business
0,00

São Tomé e Príncipe

45,14

Senegal

54,15

Seicheles

62,41

Serra Leoa

48,74

Somália

20,04

África do Sul

66,03

Sudão do Sul

35,34

Sudão

48,84

Suazilândia (Essuatíni)

58,95

Tanzânia

53,63

Togo

55,20

Tunísia

66,11

Uganda

57,06

Zâmbia

65,08

Zimbabwe

50,44

Fonte: Pontuação Ease of Doing Business, www.doingbusiness.org
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Número de países envolvidos numa ligação
Ligação

Nome da ligação

Parâmetro H:
Número de
países
envolvidos
numa ligação
2

L1

Alexandria, EGY ‐ Bengasi, LBY

L2

Bengasi, LBY ‐ Trípoli, LBY

1

L3

Trípoli, LBY ‐ Túnis, TUN

2

L4

Túnis, TUN ‐ Argel, DZA

2

L5

Argel, DZA ‐ Sidi Bel Abbes, DZA

1

L6

Sidi Bel Abbes, DZA ‐ Casablanca, MOR

2

L7

Casablanca, MOR ‐ Laayoune (El Aaium), ESH

2

L8

Laayoune (El Aaium), ESH ‐ Nouakchott, MRT

2

L9

Nouakchott, MRT ‐ Dakar, SEN

2

L10

Dakar, SEN ‐ Banjul, GMB

2

L11

Banjul, GMB ‐ Conacri, GIN

4

L12

Conacri, GIN ‐ Monróvia, LIB

3

L13

Monróvia, LIB ‐ Abidjan, CIV

2

L14

Abidjan, CIV ‐ Acra, GHA

2

L15

Acra, GHA ‐ Lagos, NGA

4

L16

Lagos, NGA ‐ Douala, CMR

2

L17

Douala, CMR ‐ Bangui, CAF

1

L18

Bangui, CAF ‐ Juba, SSD

2

L19

Juba, SSD ‐ Kampala, UGD

2

L20

Kampala, UGD ‐ Nairobi, KEN

2

L21

Nairobi, KEN ‐ Mombasa, KEN

1

L22

Dakar, SEN ‐ Tambacounda, SEN

1

L23

Tambacounda, SEN ‐ Bamako, MLI

2

L24

Bamako, MLI ‐ Ouagadougou, BFA

2

L25

Ouagadougou, BFA ‐ Niamey, NER

2

L26

Niamey, NER ‐ N'Djamena, TCD

3

L27

N'Djamena, TCD ‐ Khartoum, SDN

2

L28

Khartoum, SDN ‐ Asmara, ERI

2

L29

Asmara, ERI ‐ Adis Abeba, ETH

2

L30

Adis Abeba, ETH ‐ Djibuti, DJI

2

Pointe Noire, CGO ‐ Brazzaville, CGO

2

L33

Kinshasa, DOC ‐ Kigali, RWA

2

L34

Kigali, RWA ‐ Dar es Salaam, TZA

3

L35

Walvis Bay, NMB ‐ Windhoek, NMB

1

L36

Windhoek, NAM ‐ Gaborone, BOT

2

L37

Gaborone, BOT ‐ Joanesburgo, SAF

2

L38

Joanesburgo, SAF ‐ Maputo, MOZ

3

L31‐L32
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Ligação

Nome da ligação

Parâmetro H:
Número de
países
envolvidos
numa ligação
1

L39

Pretória, SAF ‐ Durban, SAF

L40

Argel, DZA ‐ Abuja, NGA

3

L41

Abuja, NGA ‐ Lagos, NGA

1

L42

Lobito, AGO ‐ Lusaca, ZMB

3

L43

Lusaca, ZMB ‐ Beira, MOZ

3

L44

Yaoundé, CMR ‐ Bata, GNQ

2

L45

Bata, GNQ ‐ Libreville, GBN

2

L46

Libreville, GBN ‐ Pointe Noire, CGO

2

L47

Pointe Noire, CGO ‐ Luanda, AGO

3

L48

Trípoli, LBY ‐ N'Djamena, TCD

2

L49

N'Djamena, TCD ‐ Bangui, CAF

2

L50

Bangui, CAF ‐ Brazzaville, CGO

2

L51

Brazzaville, CGO ‐ Luanda, AGO

2

L52

Adis Abeba, ETH ‐ Nairobi, KEN

2

L53

Nairobi, KEN ‐ Dodoma, TZA

2

L54

Dodoma, TZA ‐ Lusaca, ZMB

2

L55

Lusaca, ZMB ‐ Gaborone, BOT

3

L56

Alexandria, EGY ‐ Khartoum, SDN

2

L57

Khartoum, SDN ‐ Mogadíscio, SOM

3

L58

Luanda, AGO ‐ Windhoek, NAM

2

L59

Windhoek, NAM ‐ Cidade do Cabo, SAF

2

L60

Mogadíscio, SOM ‐ Mombaça, KEN

2

L61

Mombaça, KEN ‐ Dar es Salaam, TZA

2

L62

Dar es Salaam, TZA ‐ Nacala, MOZ

2

L63

Nacala, MOZ ‐ Maputo, MOZ

1

L64

Maputo, MOZ ‐ Durban, SAF

2

L65

Durban, SAF ‐ Cidade do Cabo, SAF

1

L66

Ouagadougou, BFA ‐ Abidjan, CIV

2

L67

Mbeya, TZA ‐ Lilongwe, MLI

2

L68

Lilongwe, MLI ‐ Harare, ZIM

3

L69

Harare, ZIM ‐ Joanesburgo, SAF

2

L70

Joanesburgo, SAF ‐ Maseru, LSO

2

L71

Maseru, LSO ‐ Cidade do Cabo, SAF

1

L72

Kampala, UGD ‐ Kigali, RWA

2

L73

Lilongwe, MLI ‐ Nacala, MOZ

2

L74

Niamey, NER ‐ Cotonou, BEN

2
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Estado de ratificação da ZCLC
País

Argélia

Parâmetro I:
Estado de
ratificação da ZCLC
Assinada

Angola

Assinada

Benim

Sem estado

Botswana

Assinada

Burquina Faso

Assinada

Burundi

Assinada

Camarões

Assinada

Cabo Verde

Assinada

República Centro‐Africana

Assinada

Chade

Ratificada

Comores

Assinada

Congo

Ratificada

República Democrática do Congo

Assinada

Costa de Marfim

Ratificada

Djibuti

Assinada

Guiné Equatorial

Assinada

Egito

Assinada

Eritreia

Sem estado

Etiópia

Assinada

Gabão

Assinada

Gâmbia

Assinada

Gana

Ratificada

Guiné

Ratificada

Guiné‐Bissau

Assinada

Quénia

Ratificada

Lesoto

Assinada

Libéria

Assinada

Líbia

Assinada

Madagáscar

Assinada

Malawi

Assinada

Mali

Ratificada

Mauritânia

Ratificada

Maurícia

Assinada

Marrocos

Assinada

Moçambique

Assinada

Namíbia

Ratificada

Níger

Ratificada

Nigéria

Sem estado

Ruanda

Ratificada
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País

República Árabe Sarauí Democrática

Ref. CPCS: 16528

Parâmetro I:
Estado de
ratificação da ZCLC
Assinada

São Tomé e Príncipe

Assinada

Senegal

Assinada

Seicheles

Assinada

Serra Leoa

Assinada

Somália

Assinada

África do Sul

Ratificada

Sudão do Sul

Assinada

Sudão

Assinada

Suazilândia (Essuatíni)

Ratificada

Tanzânia

Assinada

Togo

Assinada

Tunísia

Assinada

Uganda

Ratificada

Zâmbia

Assinada

Zimbabwe

Assinada
Fonte: Estado de ratificação da ZCLC
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Estado dos Tratados dos Corredores Regionais
País

Argélia

Parâmetro J: Estado dos Tratados sobre Corredores Regionais (apenas para
aqueles governados ao abrigo de um tratado conjunto aprovado pelos
Estados na zona de feixe).
Não signatário

Angola

Não signatário

Benim

Signatário (Tratado do Corredor Abidjan‐Lagos)

Botswana

Não signatário

Burquina Faso

Não signatário

Burundi
Camarões

Signatário (Acordo de Trânsito e Transporte do Corredor Setentrional –
NCTTA)
Não signatário

Cabo Verde

Não signatário

República Centro‐Africana

Não signatário

Chade

Não signatário

Comores

Não signatário

Congo

Não signatário

República Democrática do
Congo
Costa de Marfim

Signatário (Acordo de Trânsito e Transporte do Corredor Setentrional –
NCTTA)
Signatário (Tratado do Corredor Abidjan‐Lagos)

Djibuti

Não signatário

Guiné Equatorial

Não signatário

Egito

Não signatário

Eritreia

Não signatário

Etiópia

Não signatário

Gabão

Não signatário

Gâmbia

Não signatário

Gana

Signatário (Tratado do Corredor Abidjan‐Lagos)

Guiné

Não signatário

Guiné‐Bissau

Não signatário

Quénia
Lesoto

Signatário (Acordo de Trânsito e Transporte do Corredor Setentrional –
NCTTA)
Não signatário

Libéria

Não signatário

Líbia

Não signatário

Madagáscar

Não signatário

Malawi

Não signatário

Mali

Não signatário

Mauritânia

Não signatário

Maurícia

Não signatário

Marrocos

Não signatário

Moçambique

Não signatário

Namíbia

Não signatário

Níger

Signatário (Tratado do Corredor Abidjan‐Lagos)
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País

Nigéria
Ruanda
República Árabe Sarauí
Democrática
São Tomé e Príncipe

Ref. CPCS: 16528

Parâmetro J: Estado dos Tratados sobre Corredores Regionais (apenas para
aqueles governados ao abrigo de um tratado conjunto aprovado pelos
Estados na zona de feixe).
Não signatário
Signatário (Acordo de Trânsito e Transporte do Corredor Setentrional –
NCTTA)
Não signatário
Não signatário

Senegal

Não signatário

Seicheles

Não signatário

Serra Leoa

Não signatário

Somália

Não signatário

África do Sul

Não signatário

Sudão do Sul

Signatário (Acordo de Trânsito e Transporte do Corredor Setentrional –
NCTTA)
Não signatário

Sudão
Suazilândia (Essuatíni)

Não signatário

Tanzânia

Não signatário

Togo

Signatário (Tratado do Corredor Abidjan‐Lagos)

Tunísia

Não signatário

Uganda

Signatário (Acordo de Trânsito e Transporte do Corredor Setentrional –
NCTTA)
Não signatário

Zâmbia
Zimbabwe

Não signatário

Fonte: Vários.
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Dados em bruto da ACM
Número
da
ligação

Nome da ligação

Parâmetro A:
Comprimento da
rede ferroviária
de longa
distância (km)
6.700

Parâmetro B:
Consumo de
eletricidade por
pessoa (kWh)

Parâmetro C:
TIRM financeira

Parâmetro D:
RCB económico

Parâmetro E:
Dívida total/PIB
total

Parâmetro F:
Índice de
Estabilidade
Política

Parâmetro G:
Índice Doing
Business

Parâmetro I:
Estado de
ratificação da
ZCLC Pontuação

46,00

Parâmetro H:
Número de
países
envolvidos numa
ligação
2

0,50

Parâmetro J:
Estado dos
Tratados sobre
Corredores
Regionais
0,0

3.085

1%

0,03

89,40%

‐1,88

0

4.400

‐8%

0,00

16,50%

‐2,33

33,44

1

0,50

0,0

L1

Alexandria, EGY ‐ Bengasi, LBY

L2

Bengasi, LBY ‐ Trípoli, LBY

L3

Trípoli, LBY ‐ Túnis, TUN

2.218

2.048

5%

0,08

43,47%

‐1,69

49,78

2

0,50

0,0

L4

Túnis, TUN ‐ Argel, DZA

6.393

1.416

7%

0,23

27,62%

‐1,01

57,88

2

0,50

0,0

L5

Argel, DZA ‐ Sidi Bel Abbes, DZA

4.175

1.431

7%

0,20

17,70%

‐0,96

49,65

1

0,50

0,0

L6

Sidi Bel Abbes, DZA ‐ Casablanca, MOR

6.164

902

6%

0,18

35,62%

‐0,69

60,34

2

0,50

0,0

L7

Casablanca, MOR ‐ Laayoune (El Aaium), ESH

1.989

726

2%

0,03

63,00%

‐0,41

35,51

2

0,50

0,0

L8

Laayoune (El Aaium), ESH ‐ Nouakchott, MRT

728

86

‐9%

‐0,01

77,30%

‐0,62

26,00

2

0,75

0,0

L9

Nouakchott, MRT ‐ Dakar, SEN

1.634

248

3%

0,07

44,84%

‐0,33

53,07

2

0,75

0,0

L10

Dakar, SEN ‐ Banjul, GMB

906

203

5%

0,14

38,98%

‐0,13

52,94

2

0,50

0,0

L11

Banjul, GMB ‐ Conacri, GIN

1.743

69

3%

0,06

32,36%

‐0,37

50,06

4

0,63

0,0

L12

Conacri, GIN ‐ Monróvia, LIB

1.411

45

3%

0,06

29,53%

‐0,33

47,92

3

0,67

0,0

L13

Monróvia, LIB ‐ Abidjan, CIV

1.129

173

3%

0,06

24,85%

‐0,75

50,76

2

0,75

0,5

L14

Abidjan, CIV ‐ Acra, GHA

1.592

325

8%

0,41

52,67%

‐0,50

58,61

2

1,00

1,0

L15

Acra, GHA ‐ Lagos, NGA

5.807

226

8%

0,58

27,77%

‐0,64

54,68

4

0,38

1,0

L16

Lagos, NGA ‐ Douala, CMR

4.502

167

9%

0,58

22,52%

‐1,51

50,34

2

0,25

0,5

L17

Douala, CMR ‐ Bangui, CAF

974

288

9%

0,57

35,70%

‐1,08

47,78

1

0,50

0,0

L18

Bangui, CAF ‐ Juba, SSD

0

35

‐8%

0,00

52,86%

‐2,50

36,12

2

0,50

0,5

L19

Juba, SSD ‐ Kampala, UGD

1.244

68

9%

0,58

40,98%

‐1,53

46,20

2

0,75

1,0

L20

Kampala, UGD ‐ Nairobi, KEN

4.022

141

10%

1,10

52,53%

‐0,82

63,69

2

1,00

1,0

L21

Nairobi, KEN ‐ Mombasa, KEN

2.778

171

11%

1,66

57,10%

‐1,08

70,31

1

1,00

1,0

L22

Dakar, SEN ‐ Tambacounda, SEN

906

240

7%

0,21

37,10%

‐0,04

54,15

1

0,50

0,0

L23

Tambacounda, SEN ‐ Bamako, MLI

1.639

200

6%

0,17

36,68%

‐0,98

53,83

2

0,75

0,0

L24

Bamako, MLI ‐ Ouagadougou, BFA

1.355

128

5%

0,12

30,89%

‐1,42

52,54

2

0,75

0,0

L25

Ouagadougou, BFA ‐ Niamey, NER

622

75

7%

0,21

26,51%

‐1,11

52,65

2

0,75

0,0

L26

Niamey, NER ‐ N'Djamena, TCD

3.528

117

5%

0,13

22,13%

‐1,53

48,66

3

0,67

0,5

L27

N'Djamena, TCD ‐ Khartoum, SDN

5.478

214

0%

0,03

53,04%

‐1,68

44,10

2

0,75

0,0

L28

Khartoum, SDN ‐ Asmara, ERI

5.784

219

3%

0,08

51,85%

‐1,34

35,96

2

0,25

0,0

L29

Asmara, ERI ‐ Adis Abeba, ETH

965

90

5%

0,13

32,56%

‐1,18

36,07

2

0,25

0,0

L30

Adis Abeba, ETH ‐ Djibuti, DJI

751

131

11%

1,39

34,78%

‐1,20

55,54

2

0,50

0,0

Pointe Noire, CGO ‐ Brazzaville, CGO

5.597

314

9%

0,61

48,84%

‐0,97

39,09

2

0,75

0,0

L33

Kinshasa, DOC ‐ Kigali, RWA

4.007

96

5%

0,13

21,53%

‐1,13

57,37

2

0,75

1,0

L34

Kigali, RWA ‐ Dar es Salaam, TZA

2.722

94

8%

0,39

36,66%

‐0,84

59,64

3

0,67

0,5

L35

Walvis Bay, NMB ‐ Windhoek, NMB

2.382

1.641

8%

0,39

41,50%

0,65

60,53

1

1,00

0,0

L36

Windhoek, NAM ‐ Gaborone, BOT

3.270

1.666

9%

0,52

30,60%

0,84

62,97

2

0,75

0,0

L37

Gaborone, BOT ‐ Joanesburgo, SAF

21.841

3.353

10%

0,89

51,64%

0,38

65,72

2

0,75

0,0

L38

Joanesburgo, SAF ‐ Maputo, MOZ

24.370

2.497

9%

0,77

53,79%

‐0,52

60,17

3

0,83

0,0

L39

Pretória, SAF ‐ Durban, SAF

20.953

3.797

14%

4,39

53,10%

‐0,27

66,03

1

1,00

0,0

L31‐L32

| A‐49

Ref. CPCS: 16528

RELATÓRIO FINAL | Estudo Preliminar Detalhado (EPD) da Rede Ferroviária Integrada Africana de Alta Velocidade no âmbito da Visão 2063 e Plano Diretor

Número
da
ligação

Nome da ligação

L40

Argel, DZA ‐ Abuja, NGA

Parâmetro A:
Comprimento da
rede ferroviária
de longa
distância (km)
7.703

Parâmetro B:
Consumo de
eletricidade por
pessoa (kWh)

Parâmetro C:
TIRM financeira

Parâmetro D:
RCB económico

Parâmetro E:
Dívida total/PIB
total

Parâmetro F:
Índice de
Estabilidade
Política

Parâmetro G:
Índice Doing
Business

Parâmetro I:
Estado de
ratificação da
ZCLC Pontuação

52,09

Parâmetro H:
Número de
países
envolvidos numa
ligação
3

0,50

Parâmetro J:
Estado dos
Tratados sobre
Corredores
Regionais
0,5

918

1%

0,03

20,33%

‐1,40

L41

Abuja, NGA ‐ Lagos, NGA

3.528

140

8%

0,54

21,30%

‐1,94

52,89

1

0,00

1,0

L42

Lobito, AGO ‐ Lusaca, ZMB

8.005

323

5%

0,11

54,02%

‐0,83

48,60

3

0,50

0,5

L43

Lusaca, ZMB ‐ Beira, MOZ

7.353

492

8%

0,35

70,42%

‐0,55

57,02

3

0,50

0,0

L44

Yaoundé, CMR ‐ Bata, GNQ

974

323

4%

0,07

40,41%

‐0,62

44,86

2

0,50

0,0

L45

Bata, GNQ ‐ Libreville, GBN

810

760

2%

0,02

60,78%

‐0,12

43,76

2

0,50

0,0

L46

Libreville, GBN ‐ Pointe Noire, CGO

1.605

762

‐1%

0,01

85,29%

‐0,31

42,71

2

0,75

0,0

L47

Pointe Noire, CGO ‐ Luanda, AGO

7.563

261

6%

0,16

57,07%

‐1,04

40,18

3

0,67

0,5

L48

Trípoli, LBY ‐ N'Djamena, TCD

0

2.037

‐9%

0,00

22,90%

‐1,84

36,40

2

0,75

0,0

L49

N'Djamena, TCD ‐ Bangui, CAF

0

24

8%

0,40

46,15%

‐1,92

38,13

2

0,75

0,0

L50

Bangui, CAF ‐ Brazzaville, CGO

795

140

4%

0,12

103,26%

‐1,52

38,37

2

0,75

0,0

L51

Brazzaville, CGO ‐ Luanda, AGO

6.768

273

6%

0,21

53,77%

‐1,30

40,36

2

0,50

0,5

L52

Adis Abeba, ETH ‐ Nairobi, KEN

3.437

129

5%

0,12

45,20%

‐1,39

59,69

2

0,75

0,5

L53

Nairobi, KEN ‐ Dodoma, TZA

5.500

123

7%

0,22

49,29%

‐0,83

61,97

2

0,75

0,5

L54

Dodoma, TZA ‐ Lusaca, ZMB

3.959

465

5%

0,07

43,44%

‐0,24

59,36

2

0,50

0,0

L55

Lusaca, ZMB ‐ Gaborone, BOT

5.125

1.320

2%

0,03

54,15%

0,12

60,31

3

0,50

0,0

L56

Alexandria, EGY ‐ Khartoum, SDN

12.178

1.171

8%

0,38

85,32%

‐1,72

53,70

2

0,50

0,0

L57

Khartoum, SDN ‐ Mogadíscio, SOM

6.137

137

8%

0,42

46,04%

‐2,01

39,31

3

0,50

0,0

L58

Luanda, AGO ‐ Windhoek, NAM

5.143

858

4%

0,07

62,79%

0,18

52,20

2

0,75

0,0

L59

Windhoek, NAM ‐ Cidade do Cabo, SAF

23.335

2.628

‐9%

0,00

52,68%

0,19

63,28

2

1,00

0,0

L60

Mogadíscio, SOM ‐ Mombaça, KEN

2.778

80

0%

0,02

57,75%

‐1,71

45,18

2

0,75

0,5

L61

Mombaça, KEN ‐ Dar es Salaam, TZA

5.500

124

5%

0,12

49,29%

‐0,83

61,97

2

0,75

0,5

L62

Dar es Salaam, TZA ‐ Nacala, MOZ

5.838

269

0%

0,03

47,32%

‐0,78

54,58

2

0,50

0,0

L63

Nacala, MOZ ‐ Maputo, MOZ

3.116

425

‐3%

0,02

88,20%

‐0,98

55,53

1

0,50

0,0

L64

Maputo, MOZ ‐ Durban, SAF

24.069

2.984

4%

0,08

54,33%

‐0,63

60,78

2

0,75

0,0

L65

Durban, SAF ‐ Cidade do Cabo, SAF

20.953

3.797

1%

0,03

53,10%

‐0,27

66,03

1

1,00

0,0

L66

Ouagadougou, BFA ‐ Abidjan, CIV

1.261

195

9%

0,67

24,48%

‐1,01

54,79

2

0,75

0,5

L67

Mbeya, TZA ‐ Lilongwe, MLI

3.519

82

3%

0,06

39,27%

‐0,43

56,61

2

0,50

0,0

L68

Lilongwe, MLI ‐ Harare, ZIM

6.913

278

7%

0,21

77,35%

‐0,67

55,19

3

0,50

0,0

L69

Harare, ZIM ‐ Joanesburgo, SAF

23.953

2.087

8%

0,43

54,56%

‐0,52

58,24

2

0,75

0,0

L70

Joanesburgo, SAF ‐ Maseru, LSO

20.955

2.917

8%

0,42

53,05%

‐0,26

63,32

2

0,75

0,0

L71

Maseru, LSO ‐ Cidade do Cabo, SAF

20.953

3.797

‐4%

0,01

53,10%

‐0,27

66,03

1

1,00

0,0

L72

Kampala, UGD ‐ Kigali, RWA

1.244

71

7%

0,23

39,02%

‐0,26

67,47

2

1,00

1,0

L73

Lilongwe, MLI ‐ Nacala, MOZ

3.913

320

1%

0,03

77,06%

‐0,63

57,56

2

0,50

0,0

L74

Niamey, NER ‐ Cotonou, BEN

758

95

6%

0,14

25,65%

‐0,63

52,57

2

0,50

0,5
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Pontuação ACM
Ponderações

0,10

0,05

0,15

0,10

0,10

0,10

0,10

0,15

0,10

0,05

Parâmetro A:
Pontuação

Parâmetro B:
Pontuação

Parâmetro C:
Pontuação

Parâmetro D:
Pontuação

Parâmetro E:
Pontuação

Parâmetro F:
Pontuação

Parâmetro G:
Pontuação

Parâmetro H:
Pontuação

Parâmetro I:
Pontuação

Parâmetro J:
Pontuação

PONTUAÇÃO
ACM

Alexandria, EGY ‐ Bengasi, LBY

1,00

1,00

0,01

0,0062

0,50

0,00

0,46

1,00

0,50

0,0

44,81%

L2

Bengasi, LBY ‐ Trípoli, LBY

0,00

1,00

0,00

0,0007

1,00

0,00

0,33

0,00

0,50

0,0

23,35%

L3

Trípoli, LBY ‐ Túnis, TUN

1,00

1,00

0,05

0,0178

0,75

0,00

0,50

1,00

0,50

0,0

48,36%

L4

Túnis, TUN ‐ Argel, DZA

1,00

1,00

0,07

0,0516

1,00

0,50

0,58

1,00

0,50

0,0

57,33%

L5

Argel, DZA ‐ Sidi Bel Abbes, DZA

1,00

1,00

0,07

0,0464

1,00

0,50

0,50

0,00

0,50

0,0

41,41%

L6

Sidi Bel Abbes, DZA ‐ Casablanca, MOR

1,00

0,70

0,06

0,0411

0,75

0,50

0,60

1,00

0,50

0,0

53,40%

L7

Casablanca, MOR ‐ Laayoune (El Aaium), ESH

1,00

0,70

0,02

0,0079

0,50

0,50

0,36

1,00

0,50

0,0

47,41%

L8

Laayoune (El Aaium), ESH ‐ Nouakchott, MRT

1,00

0,00

0,00

0,0000

0,50

0,50

0,26

1,00

0,75

0,0

45,10%

L9

Nouakchott, MRT ‐ Dakar, SEN

1,00

0,30

0,03

0,0165

0,75

0,50

0,53

1,00

0,75

0,0

52,49%

L10

Dakar, SEN ‐ Banjul, GMB

1,00

0,30

0,05

0,0311

0,75

0,50

0,53

1,00

0,50

0,0

50,39%

L11

Banjul, GMB ‐ Conacri, GIN

1,00

0,00

0,03

0,0133

0,75

0,50

0,50

0,00

0,63

0,0

34,38%

L12

Conacri, GIN ‐ Monróvia, LIB

1,00

0,00

0,03

0,0133

1,00

0,50

0,48

0,50

0,67

0,0

44,56%

L13

Monróvia, LIB ‐ Abidjan, CIV

1,00

0,30

0,03

0,0139

1,00

0,50

0,51

1,00

0,75

0,5

57,22%

L14

Abidjan, CIV ‐ Acra, GHA

1,00

0,30

0,08

0,0941

0,00

0,50

0,59

1,00

1,00

1,0

54,51%

L15

Acra, GHA ‐ Lagos, NGA

1,00

0,30

0,08

0,1322

1,00

0,50

0,55

0,00

0,38

1,0

43,31%

L16

Lagos, NGA ‐ Douala, CMR

1,00

0,30

0,09

0,1312

1,00

0,00

0,50

1,00

0,25

0,5

49,15%

L17

Douala, CMR ‐ Bangui, CAF

1,00

0,30

0,09

0,1303

0,75

0,50

0,48

0,00

0,50

0,0

36,43%

L18

Bangui, CAF ‐ Juba, SSD

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,00

0,00

0,36

1,00

0,50

0,5

26,11%

L19

Juba, SSD ‐ Kampala, UGD

1,00

0,00

0,09

0,1325

0,75

0,00

0,46

1,00

0,75

1,0

52,31%

L20

Kampala, UGD ‐ Nairobi, KEN

1,00

0,30

1,00

0,2517

0,00

0,50

0,64

1,00

1,00

1,0

70,39%

L21
L22

Nairobi, KEN ‐ Mombasa, KEN
Dakar, SEN ‐ Tambacounda, SEN

1,00
1,00

0,30
0,30

1,00
0,07

0,3776
0,0484

0,00
0,75

0,50
0,50

0,70
0,54

0,00
0,00

1,00
0,50

1,0
0,0

57,31%
35,90%

L23

Tambacounda, SEN ‐ Bamako, MLI

1,00

0,30

0,06

0,0384

0,75

0,50

0,54

1,00

0,75

0,0

53,23%

L24

Bamako, MLI ‐ Ouagadougou, BFA

1,00

0,30

0,05

0,0279

0,75

0,50

0,53

1,00

0,75

0,0

52,83%

L25

Ouagadougou, BFA ‐ Niamey, NER

1,00

0,00

0,07

0,0480

1,00

0,50

0,53

1,00

0,75

0,0

54,24%

L26

Niamey, NER ‐ N'Djamena, TCD

1,00

0,30

0,05

0,0285

1,00

0,00

0,49

0,50

0,67

0,5

44,02%

L27

N'Djamena, TCD ‐ Khartoum, SDN

1,00

0,30

0,00

0,0065

0,00

0,00

0,44

1,00

0,75

0,0

38,47%

L28

Khartoum, SDN ‐ Asmara, ERI

1,00

0,30

0,03

0,0171

0,00

0,50

0,36

1,00

0,25

0,0

38,28%

L29

Asmara, ERI ‐ Adis Abeba, ETH

1,00

0,00

0,05

0,0305

0,75

0,50

0,36

1,00

0,25

0,0

44,71%

L30

Adis Abeba, ETH ‐ Djibuti, DJI

1,00

0,30

1,00

0,3171

0,75

0,50

0,56

1,00

0,50

0,0

67,72%

Pointe Noire, CGO ‐ Brazzaville, CGO

1,00

0,30

0,09

0,1399

0,75

0,50

0,39

1,00

0,75

0,0

53,09%

L33

Kinshasa, DOC ‐ Kigali, RWA

1,00

0,00

0,05

0,0288

1,00

0,50

0,57

1,00

0,75

1,0

59,30%

L34

Kigali, RWA ‐ Dar es Salaam, TZA

1,00

0,00

0,08

0,0896

0,75

0,50

0,60

0,50

0,67

0,5

47,25%

L35

Walvis Bay, NMB ‐ Windhoek, NMB

1,00

1,00

0,08

0,0880

0,75

0,75

0,61

0,00

1,00

0,0

48,17%

L36

Windhoek, NAM ‐ Gaborone, BOT

1,00

1,00

0,09

0,1181

0,75

0,75

0,63

1,00

0,75

0,0

61,30%

L37

Gaborone, BOT ‐ Joanesburgo, SAF

1,00

1,00

0,10

0,2016

0,00

0,75

0,66

1,00

0,75

0,0

55,06%

L38

Joanesburgo, SAF ‐ Maputo, MOZ

1,00

1,00

0,09

0,1744

0,00

0,50

0,60

0,50

0,83

0,0

45,01%

L39

Pretória, SAF ‐ Durban, SAF

1,00

1,00

1,00

1,0000

0,00

0,50

0,66

0,00

1,00

0,0

61,60%

L40

Argel, DZA ‐ Abuja, NGA

1,00

0,70

0,01

0,0075

1,00

0,50

0,52

0,50

0,50

0,5

48,98%

Número
da
ligação
L1

L31.L32

Nome da ligação
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Ponderações

0,10

0,05

0,15

0,10

0,10

0,10

0,10

0,15

0,10

0,05

L41

Abuja, NGA ‐ Lagos, NGA

1,00

0,30

0,08

0,1220

1,00

0,00

0,53

0,00

0,00

1,0

34,28%

L42

Lobito, AGO ‐ Lusaca, ZMB

1,00

0,30

0,05

0,0251

0,00

0,50

0,49

0,50

0,50

0,5

37,42%

L43

Lusaca, ZMB ‐ Beira, MOZ

1,00

0,30

0,08

0,0802

0,50

0,50

0,57

0,50

0,50

0,0

41,68%

L44

Yaoundé, CMR ‐ Bata, GNQ

1,00

0,30

0,04

0,0156

0,75

0,50

0,45

1,00

0,50

0,0

49,25%

L45

Bata, GNQ ‐ Libreville, GBN

1,00

0,70

0,02

0,0050

0,50

0,50

0,44

1,00

0,50

0,0

48,15%

L46

Libreville, GBN ‐ Pointe Noire, CGO

1,00

0,70

0,00

0,0019

0,50

0,50

0,43

1,00

0,75

0,0

50,29%

L47

Pointe Noire, CGO ‐ Luanda, AGO

1,00

0,30

0,06

0,0369

0,00

0,50

0,40

0,50

0,67

0,5

38,48%

L48

Trípoli, LBY ‐ N'Djamena, TCD

0,00

1,00

0,00

0,0000

1,00

0,00

0,36

1,00

0,75

0,0

41,14%

L49

N'Djamena, TCD ‐ Bangui, CAF

0,00

0,00

0,08

0,0920

0,75

0,00

0,38

1,00

0,75

0,0

35,98%

L50

Bangui, CAF ‐ Brazzaville, CGO

1,00

0,30

0,04

0,0264

0,00

0,00

0,38

1,00

0,75

0,0

38,75%

L51

Brazzaville, CGO ‐ Luanda, AGO

1,00

0,30

0,06

0,0486

0,00

0,50

0,40

1,00

0,50

0,5

44,35%

L52

Adis Abeba, ETH ‐ Nairobi, KEN

1,00

0,30

0,05

0,0272

0,75

0,50

0,60

1,00

0,75

0,5

56,01%

L53

Nairobi, KEN ‐ Dodoma, TZA

1,00

0,30

0,07

0,0496

0,75

0,50

0,62

1,00

0,75

0,5

56,73%

L54

Dodoma, TZA ‐ Lusaca, ZMB

1,00

0,30

0,05

0,0165

0,75

0,50

0,59

1,00

0,50

0,0

50,79%

L55

Lusaca, ZMB ‐ Gaborone, BOT

1,00

1,00

0,02

0,0063

0,00

0,75

0,60

0,50

0,50

0,0

41,39%

L56

Alexandria, EGY ‐ Khartoum, SDN

1,00

1,00

0,08

0,0872

0,50

0,00

0,54

1,00

0,50

0,0

47,41%

L57

Khartoum, SDN ‐ Mogadíscio, SOM

1,00

0,30

0,08

0,0968

0,75

0,00

0,39

0,50

0,50

0,0

37,66%

L58

Luanda, AGO ‐ Windhoek, NAM

1,00

0,70

0,04

0,0151

0,50

0,75

0,52

1,00

0,75

0,0

54,54%

L59

Windhoek, NAM ‐ Cidade do Cabo, SAF

1,00

1,00

0,00

0,0001

0,00

0,75

0,63

1,00

1,00

0,0

53,83%

L60

Mogadíscio, SOM ‐ Mombaça, KEN

1,00

0,00

0,00

0,0048

0,00

0,00

0,45

1,00

0,75

0,5

39,57%

L61

Mombaça, KEN ‐ Dar es Salaam, TZA

1,00

0,30

0,05

0,0279

0,75

0,50

0,62

1,00

0,75

0,5

56,21%

L62

Dar es Salaam, TZA ‐ Nacala, MOZ

1,00

0,30

0,00

0,0074

0,75

0,50

0,55

1,00

0,50

0,0

49,58%

L63

Nacala, MOZ ‐ Maputo, MOZ

1,00

0,30

0,00

0,0040

0,50

0,50

0,56

0,00

0,50

0,0

32,09%

L64

Maputo, MOZ ‐ Durban, SAF

1,00

1,00

0,04

0,0192

0,00

0,50

0,61

1,00

0,75

0,0

49,42%

L65

Durban, SAF ‐ Cidade do Cabo, SAF

1,00

1,00

0,01

0,0068

0,00

0,50

0,66

0,00

1,00

0,0

36,89%

L66

Ouagadougou, BFA ‐ Abidjan, CIV

1,00

0,30

0,09

0,1515

1,00

0,50

0,55

1,00

0,75

0,5

59,88%

L67

Mbeya, TZA ‐ Lilongwe, MLI

1,00

0,00

0,03

0,0136

0,75

0,50

0,57

1,00

0,50

0,0

48,76%

L68

Lilongwe, MLI ‐ Harare, ZIM

1,00

0,30

0,07

0,0486

0,50

0,50

0,55

0,50

0,50

0,0

41,00%

L69

Harare, ZIM ‐ Joanesburgo, SAF

1,00

1,00

0,08

0,0976

0,00

0,50

0,58

1,00

0,75

0,0

50,55%

L70

Joanesburgo, SAF ‐ Maseru, LSO

1,00

1,00

0,08

0,0954

0,00

0,50

0,63

1,00

0,75

0,0

51,02%

L71

Maseru, LSO ‐ Cidade do Cabo, SAF

1,00

1,00

0,00

0,0029

0,00

0,50

0,66

0,00

1,00

0,0

36,63%

L72

Kampala, UGD ‐ Kigali, RWA

1,00

0,00

0,07

0,0532

0,75

0,50

0,67

1,00

1,00

1,0

60,76%

L73

Lilongwe, MLI ‐ Nacala, MOZ

1,00

0,30

0,01

0,0079

0,50

0,50

0,58

1,00

0,50

0,0

47,49%

L74

Niamey, NER ‐ Cotonou, BEN

1,00

0,00

0,06

0,0312

1,00

0,50

0,53

1,00

0,50

0,5

53,93%
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Anexo B. Estudo Preliminar
Detalhado do projeto-piloto
acelerado: Gaborone-Walvis
Bay
Introdução
Em 2011, foi realizada uma avaliação prévia de viabilidade numa linha ferroviária entre as bacias
carboníferas do Botswana e o porto de Walvis Bay na Namíbia. Foi e continua a ser conhecida
como a Ferrovia Trans‐Calaári (TKR). Foram consideradas duas rotas para a linha ferroviária e
ambas serviam Gaborone, a capital e maior cidade do Botswana, e uma servia Windhoek, a
capital e maior cidade da Namíbia.
O nosso estudo preliminar deste projeto‐piloto inclui duas ligações da AIHSRN:


L35

Walvis Bay‐Windhoek



L36

Windhoek‐Gaborone

A avaliação prévia de viabilidade deixou bastante claro que o fator de maior importância com
impacto no desenvolvimento da TKR é o carvão. Refere em seguida que, sem carvão, não haverá
TKR já que se esperava que contribuísse com mais de 90% do tráfego total realizado e as nossas
conclusões são semelhantes. As ligações L35 e L36 são componentes importantes da AIHSRN.
No entanto, sem carvão, estarão longe de ser financeiramente ou economicamente viáveis.
Como tal, ampliámos a ligação 70 km a este de Gaborone para Mmamabula, onde fica um
importante depósito de carvão e o ponto central da região de produção de carvão, conforme
ilustrado abaixo. Ao longo deste relatório (consoante o contexto), a linha está identificada como
linha Mmamabula‐Walvis Bay (em vez de Gaborone‐Walvis Bay).
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Figura B‐1: Localização da linha Mmamabula‐Walvis Bay

Determinou‐se que o comprimento da rota é de 1926 km, com uma parte bastante significativa
da rota em terreno plano.

Rota e análise de custos
Metodologia
A nossa metodologia de itinerário SIG minimiza as estimativas de CAPEX ao identificar rotas
ótimas para ligações prioritárias. O algoritmo de itinerário minimiza o nível de investimento
necessário, ao mesmo tempo que mantém uma estimativa justa e realista dos investimento que
serão realizados.
Foram desenvolvidas rotas otimizadas com base na minimização das despesas de investimento
e numa avaliação de multicritérios completa com base em SIG, segundo a qual os custos típicos
associados à construção da ferrovia estão representados tematicamente ao longo da área do
estudo e são utilizados como o principal contributo para uma análise de rota de menor custo.
Conceptualmente, a CPCS formulará o custo temático com base na reclassificação dos seguintes
conjuntos de dados espaciais:


Constrangimentos topográficos:
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o Declive (percentagem de inclinação), elevação acima do nível do mar (m) e
distância


Critérios do projeto atual, infraestrutura ferroviária e rodoviária existente:
o Dentro da área estudada, o traçado é ponderado a favor dos corredores de
infraestrutura existentes, como autoestradas importantes e direito de passagem
inativo ou desmantelado.



Constrangimentos hidrológicos:
o Custo associado a solos mal drenados, travessias fluviais e os custos de
infraestruturas incorridos



Impactos ambientais, económicos e sociais:
o Dentro da área estudada, o traçado é ponderado para favorecer áreas de
relevância económica, como a extração de recursos naturais, e para evitar áreas
protegidas e de património cultural.

Cada um destes elementos é transformado em superfícies de custo individual, reclassificadas
com base na opinião de peritos e combinadas para criar uma superfície de custo única que
define as despesas financeiras necessárias para transitar numa qualquer área determinada
dentro da área estudada. É a partir deste mapa de custos que determinaremos a rota ótima
entre uma determinada origem e destino designados pelas rotas propostas dentro deste PFR.
Cada constrangimento que afete a decisão sobre a rota é ponderado e reclassificado e
representa cumulativamente o custo associado a qualquer célula determinada. A própria rota é
realizada com recurso a um algoritmo que pesquisa ao longo da superfície de custo, a partir de
células vizinhas do ponto de partida, para encontrar a célula seguinte com o valor mais baixo. O
algoritmo pondera o custo cumulativo e a direção rumo ao destino planeado.
Por exemplo, ao considerar a cobertura de vegetação como constrangimento para o custo
associado à limpeza e ao desbaste, os peritos do setor ferroviário da CPCS determinarão o peso
e os custos associados (financeiros ou outros) para cada tipo de cobertura terrestre. A tabela B‐
1 e a figura B‐2 abaixo são exemplos ilustrativos da abordagem gradual de reclassificação e
associação de custos em toda a área estudada:
Tabela B‐1: Exemplo simplificado dos custos unitários que determinam a adjudicação do trajeto de menor
custo
Tipo de cobertura terrestre
Agricultura/Pastorícia
Floresta
Urbano
Corpo de água
Outro

Ponderação (pontuação)
Custo reduzido
Custo médio
Custo elevado
Custo extremamente
elevado
…

Declive desejado
0 – 3o
3 – 6o
6 – 9o
9 – 12o
>12o

Peso final (pontuação)
Custo reduzido
Custo médio
Custo elevado
Custo extremamente
elevado
Custos excessivos
(excluídos da análise de
trajeto de menor custo)

Fonte: CPCS
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Quando estes dois constrangimentos são adicionados e avaliados cumulativamente, ditarão o
trajeto utilizado pelo algoritmo de trajeto SIG. Adicionalmente, este exemplo pode ser ilustrado
da seguinte forma no SIG. Foram realizadas as mesmas avaliações e reclassificação para pontes,
viadutos e pontões. Pressupõe‐se que as pontes ferroviárias que atravessem rios estejam
situadas em marcos onde os cursos de água têm uma largura definida e que, com base nessas
larguras, os custos associados à construção de pontões ou pontes de uma determinada
extensão poderão variar.
Figura B‐2: Abordagem faseada à escolha do traçado da rota

Fonte: CPCS

Descrição do trajeto
O traçado foi definido por um processo iterativo que minimiza o trajeto através de uma
superfície de custo definida a partir de custos temáticos individuais definidos na secção de
metodologia. No entanto, comprometemos a distância de pesquisa máxima de 25 km (50 km
de segurança) ao longo do Corredor Comercial Trans‐Calaári. Como tal, o traçado negociou o
trajeto de menor custo dentro desta máscara.
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O comprimento de todo o traçado é de 1.926 km e cerca de 325 km (17%) consegue adotar o
direito de passagem da bitola do cabo existente na Namíbia e no Botswana. As nivelações são
relativamente consistentes e apenas algumas secções negoceiam níveis que são normalmente
inadequados com base no critério de projeto da linha ferroviária.
Figura B‐3: Rotas com base no nível da linha ferroviária (linha‐km)

Fonte: Análise da CPCS.

Tabela B‐2: Discriminação do terreno
Terreno

Parte da rota

Terreno excessivo (>=8,0%)

0,024%

Terreno agudo (nível de 6,0%<8,0%)

0,017%

Terreno extremo (nível de 4,0%<6,0%)

0,07%

Terreno montanhoso (nível de 2,5%<4,0%)

0,35%

Terreno acidentado (nível de 1,5%<2,5%)

1,9%

Terreno suave (nível de 0,5%<1,5%)

26,4%

Terreno plano (nível de <0,5%)

71,3%

Total

100%

Fonte: Análise da CPCS.

A rota negoceia um caminho por Walvis Bay a partir do porto para Arandis através da junção
Swakopmund ao adotar o direito de passagem da bitola do cabo existente. Esta secção da linha
tem cerca de 75 km. A partir desde ponto em diante, o traçado desvia‐se para norte a fim de
manter nivelações mais suaves (inclinação de 0,5%‐2,5%). A secção seguinte é a única parte do
traçado que negoceia níveis acima dos 2,5% e está situada a sul de Okahandja por uma
passagem estreita em direção a leste de Windhoek durante, aproximadamente, 80 km. A partir
desse ponto, a rota fica paralela à Autoestrada Trans‐Calaári até à fronteira Buitepos
(NAM)/Mamuno (BOT) e, a partir desse ponto, continua a seguir a A2 até chegar a Gaborone. A
ligação final vai em direção a norte adotando um traçado paralelo a leste da A1 e a linha com
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bitola do cabo existente durante 120 km antes de se desviar para leste em direção às bacias
carboníferas de Mmamabula (aproximadamente, 20 km).
Os custos são apresentados como parte da análise financeira apresentada abaixo.

Análise e atualização de tráfego
Tráfego de transporte de mercadorias
Esta secção apresenta a análise e atualização de tráfego, e as previsões do tráfego de transporte
de mercadorias e receitas relacionadas para a linha ferroviária que liga Gaborone e Walvis Bay,
conhecida como Ferrovia Trans‐Calaári (TKR) A linha TKR tem um comprimento de 1926 km de
Mmamabula até Walvis Bay, passando por Gaborone e Windhoek, utilizando o modelo de
otimização de rota com base no SIG descrito acima.
Composição do tráfego
O tráfego de transporte de mercadorias continuará a ser a atividade dominante, com matérias‐
primas transportadas como carvão, cimento, cobre, carbonato de sódio, cereais, combustível e
sal. Analisámos os dados de importação e exportação encontrados em várias fontes e
atualizámos a procura de matérias‐primas existentes e o possível trajeto de tráfego de carvão
através da linha TKR identificada, em termos de tonelagem anual (milhões de toneladas por
ano). Devido à falta de consistência na disponibilidade dos dados para diferentes tipos de
matérias‐primas, compilámos pontos de dados que estão o mais perto possível de 2019 para
construir o ano‐base. Os pressupostos são fornecidos na tabela B‐3 abaixo.
Tabela B‐3: Pressupostos de tráfego
Matéria‐prima

Origem

Carvão

Botswana

Carvão

Botswana

Carvão

Destino

Ano de tráfego

Tráfego de carvão potencial
Zâmbia/RDC

Toneladas
(MTPA)

Taxa de
crescimento

2025

0,1

Zimbabwe

2025

1,0

África do Sul

Europa

2025

2,5

Carvão

África do Sul

Europa

2025

2,0

Cobre ‐ Tráfego de passagem

Zâmbia/Zim/RDC

Ramatlabama

2025

3,0

2019

0,28

1,8%

Nota: Período de crescimento de 3 anos para o carvão (2022‐2025)
Tráfego existente
África do Sul

Carbonato de sódio

Sua Pan

Sal

Sua Pan

África do Sul

2019

0,23

1,1%

Matte Ni/Cu

Selebi‐Phikwe

Europa

2019

0,0

‐

Combustível

Mundo

Gaborone

2019

0,375

4,5%

Cereais

Mundo

Gaborone

2019

0,19

1,7%

Cimento

Mundo

Gaborone

2019

0,29

4,5%

Contentores

Mundo

Gaborone

2019

0,228

4,5%

Cobre

Zâmbia/RDC

Mundo

2019

1,2

‐
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Composição do tráfego de exportação

O Botswana é o maior produtor de produtos de sódio naturais da região. A Botswana Ash
(Botash), a única empresa de extração situada em Sua Pan, é uma parceria 50/50 entre o
Governo e a Chlor Alkali Holdings Group da África do Sul. A produção de carbonato de sódio
atingiu as 226.667 toneladas em 2017, enquanto as exportações de carbonato de sódio
totalizaram 93,6 milhões de dólares. A empresa também produziu 478.694 toneladas de sal.38
As exportações de carbonato de sódio aumentaram 12% de 2017 para 2018 (0,28 MTPA) e as
exportações de sal aumentaram 34% de 2017 para 2018 (0,233 MTPA).
Devido à depreciação dos preços do cobre e do níquel e ao colapso de quatro mineiros de cobre‐
níquel (incluindo a gigante estatal do cobre BCL) nos últimos anos, o valor combinado das
exportações destas duas matérias‐primas diminuíram de 238 milhões de dólares 2016 para 4
milhões de dólares em 2017. As exportações de cobre‐níquel diminuíram para zero em janeiro
de 2019.
Apesar da estagnação na produção de cobre‐níquel no Botswana, esperamos que, futuramente,
haja tráfego de trânsito a partir da Zâmbia e da RDC. De acordo com o WBMS (World Bureau of
Metal Statistics), a produção nacional de cobre da RDC cresceu para 1,2 milhões de toneladas
em 2018; juntamente com a produção de 0,8 milhões de toneladas da Zâmbia, os dois países
representam cerca de 10% da produção mundial de cobre.
Preço de exportação do carvão
Os preços do carvão têm sofrido flutuações significativas desde 2014. Após chegarem a
um pico superior a 100 dólares por tonelada em 2018, sofreram um declínio para 68
dólares por tonelada em meados de 2019, ficando perto dos mínimos 48 dólares por
tonelada registados em 2016. Não é claro que uma nova linha se conseguisse pagar a si
própria, dado um custo mais baixo do transporte de carvão através da África do Sul, que
também não necessitaria de um grande investimento de capital.

May‐19

Jan‐19

Sep‐18

May‐18

Jan‐18

Sep‐17

May‐17

Jan‐17

Sep‐16

May‐16

Jan‐16

Sep‐15

May‐15

Jan‐15

Sep‐14

110
100
90
80
70
60
50
40
30
May‐14

USD por tonelada

Carvão ‐ Preço de exportação sul‐africano

38

Comissão Nacional do Botswana para a UNESCO, Exploração mineira: No caminho da recuperação,
https://natcomreport.com/reports/Botswana‐17/files/assets/common/downloads/publication.pdf
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As previsões de carvão são muito inferiores ao inicialmente estimado, devido a uma redução da
utilização de carvão na Europa. Nos últimos anos, os Governos de toda a Europa têm‐se
empenhado em interromper o uso de carvão nos respetivos setores energéticos; por exemplo,
a Grã‐Bretanha anunciou que interromperá totalmente o uso do carvão até 2025, a França
anunciou uma intenção semelhante até 2023, a Itália estabeleceu a meta de 2022 e a Alemanha
anunciou fazê‐lo até 2038. Outro motivo para a previsão inferior é a diminuição do preço do
carvão.
Composição do tráfego de importação

No caso das importações, observámos que, em 2018, o Botswana importou cerca de 190.000
toneladas de cereais/milho, provenientes maioritariamente da África do Sul.39 A respeito da
importação de cimento, em 2018 o Botswana introduziu uma nova legislação e começou a
limitar as importações de cimento para cerca de 30% do consumo previsto, exigindo que os
restantes 70% fossem obtidos localmente. As importações são originárias maioritariamente da
África do Sul.40 O volume das importações de cimento será de, aproximadamente, 0,29 milhões
de toneladas por ano em 2019.
Relativamente ao tráfego de carga contentorizada, Walvis Bay espera uma grande expansão do
porto, com um terminal de contentores com capacidade de 750.000 TEU por ano (o dobro do
terminal atual).41 Mais oportunidades económicas seriam oferecidas pelo novo terminal de
contentores para diversificar o acesso do Botswana a mercados para exportar e importar os
seus produtos do exterior. Também se prevê que o porto tenha um terminal de produtos sólidos
a granel de até 100 milhões de toneladas por ano, onde o carvão do Botswana poderia ser
armazenado para exportação por via marítima.
A África do Sul e o Botswana estão a discutir ativamente uma ligação ferroviária para permitir
exportações de carvão através do porto de Richards Bay na África e ligações para
Moçambique.42 Isto diminui a atratividade das exportações através de Walvis Bay. Dado que as
exportações de carvão são, na sua maioria, enviadas para a Ásia e o Médio Oriente, exportá‐las
a partir da costa leste da África do Sul faz mais sentido atualmente. No entanto, prevê‐se que a
África do Sul aumente cinco vezes o consumo de carvão até 2030, tornando a exportação via
Walvis Bay mais atrativa.
Pressupostos de crescimento de tráfego

O potencial de crescimento do tráfego de carvão está limitado pelo nível de produção anual
máximo, no qual se prevê um aumento num período de três anos a partir de 2022. Pressupõe‐
se que taxas de crescimento anual das outras matérias‐primas sejam consistentes com as
projeções populacionais e do PIB, consoante o tipo de matéria‐prima. Por exemplo, pressupõe‐
se que o sal e os cereais cresçam de forma consistente com a população, enquanto se pressupõe

39

https://allafrica.com/stories/201806190465.html
https://www.globalcement.com/news/item/7731‐botswana‐to‐restrict‐cement‐imports
41
https://www.mtbs.nl/news/namibia‐inaugurates‐port‐of‐walvis‐bay‐container‐terminal
42
https://zululandobserver.co.za/185791/sa‐botswana‐railway‐link‐benefit‐coal‐exports/
40
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que o combustível, o cimento e os contentores, etc., cresçam em linha com o PIB. As projeções
populacionais e do PIB são retiradas do FMI43 e da ONU44, respetivamente.
Previsão de volume e receitas de tráfego
Com base nos pressupostos de tráfego na tabela B‐3 e trajetos para vários destinos, os volumes
de tráfego utilizando a linha TKR são estimados até 2063, assumindo que o início das operações
é 2025. O tráfego de contentores, cimento e combustível aumenta de forma mais acelerado,
com uma taxa de crescimento anual de 4,5%. O tráfego de carvão manter‐se‐á constante devido
aos pressupostos sobre a capacidade de produção máxima atingida em 2025, não estando
prevista mais nenhuma expansão.
Figura B‐4: Tráfego anual por peso e por matéria‐prima

43
44

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
https://population.un.org/wpp/
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Figura B‐5: Tráfego anual por tonelada‐quilómetro e por matéria‐prima

Para prever as receitas futuras da linha TKR provenientes do transporte de mercadorias, são
utilizados os seguintes preços unitários por cada tipo de carga (consultar tabela B‐4). É aplicada
uma taxa de inflação do dólar de 1,5% para os anos futuros.
Tabela B‐4: Preços unitários por tipo de carga
Tipo de carga
Carvão
Sólidos a granel
Líquidos a granel
Contentores

Preço unitário
0,065
0,070
0,070
0,055

Unidade
USD/t‐km
USD/t‐km
USD/t‐km
USD/t‐km

O modelo permite aos utilizadores simular diferentes cenários ao alterar a composição do
tráfego ou adicionar matérias‐primas adicionais na tabela de pressupostos. A figura B‐6
apresenta a previsão de receitas do transporte de mercadorias com base nos pressupostos
indicados na tabela B‐3. Prevê‐se que as receitas do transporte de mercadorias andem em torno
dos 815 milhões de dólares em 2025 e cresçam 3,6% anualmente, atingindo os 3,2 mil milhões
de dólares em 2063.
Consistente com a previsão de tráfego, o tráfego de carvão continuará No entanto, graças ao
crescimento de outros tipos de carga, o peso das receitas do carvão diminuirá de cerca de 80%
em 2025 para cerca de 23% em 2063.
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Figura B‐6: Previsão de receitas do transporte de mercadorias da linha TKR

Tráfego de passageiros
Serviço de passageiros
A Namíbia e o Botswana são dois dos países de menor densidade populacional45 do mundo com:


Botswana com 4,0 pessoas/km2 e classificado em 220° lugar em 232 países; e



Namíbia com 3,0 pessoas/km2 e classificado em 228° lugar em 232 países.
Figura B‐7: Densidade populacional do Botswana e da Namíbia

45

De acordo com http://worldpopulationreview.com/countries/countries‐by‐density/
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O terreno que a ligação atravessará é um dos que tem menor densidade populacional nos dois
países, sem quaisquer cidades de grandes dimensões, à exceção de Gaborone, Windhoek e
Walvis Bay, que têm populações46 de 208.411, 268.132 e 52.058, respetivamente. A distância
ferroviária aproximada entre Gaborone e Windhoek é de 1.107 km e entre Windhoek e Walvis
Bay é de 395 km.
Dada a baixa densidade populacional e a longa distância entre Gaborone e Windhoek, o serviço
de passageiros de longa distância não consegue competir com o transporte aéreo em termos
de tráfego sensível ao fator tempo, nem com o transporte rodoviário em termos de viajantes
sensíveis ao fator preço. Também não é competitivo em relação ao transporte aéreo em termos
de custos. A situação poderá mudar no futuro com o crescimento significativo da população, ou
se os preços dos combustíveis aumentassem ou as restrições de segurança no transporte aéreo
aumentassem significativamente. No entanto, conforme discutido abaixo, existe a possibilidade
de explorar o turismo ferroviário em parte ou na totalidade da ligação.
A distância ferroviária e os tempos de viagem entre Gaborone e Windhoek estão no “ponto
ideal” para o transporte ferroviário já que o tempo de viagem é um ponto contra o transporte
aéreo, e consegue competir em termos de custos com as opções rodoviárias com níveis mínimos
de utilização. No entanto, as populações de Gaborone e Windhoek são demasiado baixas para
gerar níveis de utilização que sejam financeiramente viáveis. Poderá justificar‐se a existência de
turismo ferroviário, possibilidade que é explorada abaixo.
Turismo ferroviário
Atualmente, são operados rotineiramente dois comboios turísticos na Namíbia.

46



O Desert Express (https://www.namibweb.com/jb‐train‐tours.html) oferece viagens
com dormida (em cada direção) entre Windhoek e Swakopmund. Cada comboio é
composto por 24 cabinas que podem acomodar até dois adultos e uma criança. As
viagens de ida e volta são frequentemente incluídas como parte de um pacote de sete
dias que combina Swakopmund e o Parque Natural de Etosha. Em 2019, foram operadas
10 excursões ferroviárias em cada direção. Os quartos individuais começam
normalmente nos 6500 N$ e os quartos duplos nos 10 500 N$. O Desert Express é
operado na linha ferroviária atual entre Windhoek e Walvis Bay.



O Shongololo Dune Express (https://shongololo.com/route/dune‐express/) é operado
pela Rovos Rail entre Pretória e Swakopmund. É uma luxuosa viagem de 12 dias apenas
de ida entre Pretória e Swakopmund, que passa pelo Desfiladeiro do rio Fish, Lüderitz,
Kolmanskop, Keetmanshoop, Windhoek e Etosha. Houve duas viagens em cada direção
em 2019, com três viagens de ida e volta atualmente agendadas para 2020 e quatro em
2021. Em 2020, os preços variam entre 81.400 R e 162.000 R para ocupação dupla (+50%
para suplemento individual).

De acordo com http://worldpopulationreview.com/continents/cities‐in‐africa/
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Figura B‐8: Shongololo Dune Express

Praticamente todos os comboios turísticos de longa distância a operar em África são operados
por uma das três empresas sul‐africanas com as viagens a começar e/ou terminar normalmente
na África do Sul. Para além da Rovos Rail, existe a Blue Train (operada atualmente por uma
divisão da Transnet) e a Premier Class (operada atualmente pela Shosholoza Meyl). Nenhuma
destas tem um serviço que opera na Namíbia ou no Botswana.
A Botswana Railways reintroduziu o serviço ferroviário de passageiros em 2016 com comboios
com dormida a ser operado duas vezes por noite ao longo da sua linha partilhada entre Lobatse
e Francistown. Embora recentemente não tenha havido viagens ferroviárias turísticas regulares
no Botswana, ocasionalmente a Ravos Rail opera a rota de Pretória para Victoria Falls pelo
Botswana.
Figura B‐9: Ravos Rail de Pretória para Victoria Falls
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A linha ferroviária entre Gaborone e Windhoek passará perto da Reserva Central de Calaári (a
maior reserva do Botswana) e o Parque Nacional Calaári Gemsbok (o maior parque nacional do
Botswana). Em ambos os lados, os habitats preservados do Deserto de Calaári apresentam um
enorme potencial para o ecoturismo e o transporte ferroviário fornece um acesso ecológico à
vastidão remota do deserto. Além disso, a excelente qualidade do terreno também oferece um
potencial importante para o turismo ferroviário. Esta rota oferece uma rota mais direta entre
Pretória e Swakopmund do que a oferecida atualmente pelo Shongololo Dune Express (embora
a redução da secção possa ser um desafio); como tal, é provável que a Rovos Rail veja valor real
nesta rota.
Conclusões sobre o serviço ferroviário de passageiros
As ligações entre Gaborone, Windhoek e Walvis Bay não representam potencialidades reais
para o tráfego ferroviário de passageiros, pelo menos no futuro imediato. No entanto, prevê‐se
que possam representar uma parte significativa das excursões ferroviárias turísticas futuras do
sul de África e poderão ser um motor do turismo económico no Botswana e na Namíbia.
A receita ferroviária gerada por comboios turísticos seria insignificante face ao tráfego de
transporte de mercadorias; e a contribuição geral para os custos fixos das linhas ferroviárias
seria irrelevante. No entanto, os benefícios económicos poderão ser significativos. É prematuro
fazer uma análise mais aprofundada tão precocemente, mas é importante ter estas questões
em consideração na avaliação de viabilidade do projeto.

Análise financeira
A análise da linha Gaborone‐Walvis Bay proposta é realizada utilizando o modelo financeiro
desenvolvido pela CPCS. O horizonte temporal da avaliação do projeto considerado no modelo
financeiro é de 60 anos, que inclui um período de construção de três anos. A taxa interna de
rentabilidade (TIR), o valor atual líquido (VAL) e os rácios de cobertura do serviço da dívida
(DSCE) estão avaliados e apresentados nos resultados. A rentabilidade financeira é projetada ao
nível do projeto, assim como da perspetiva dos possíveis financiadores (ou seja, fornecedores
de dívida e capital próprio).
Realizámos a análise financeira ao nível na fase do estudo de viabilidade do projeto, com base
num estudo detalhado de viabilidade para a linha Gaborone‐Walvis Bay, realizada
recentemente pela CPCS. Como se prevê que o transporte de mercadorias domine o tráfego da
linha TKR, a análise financeira é realizada tendo apenas em consideração os serviços de
transporte de mercadorias.
A tabela seguinte apresenta as principais premissas utilizadas para a análise financeira.
Tabela B‐5: Principais pressupostos para a linha TKR
Pressuposto

Descrição

Período de avaliação





Avaliação do projeto = 60 anos
Período de operações efetivo = 57 anos
Construção da Gaborone‐Walvis Bay: 2022‐2024
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Pressuposto

Descrição

Fatores
macroeconómicos




Taxa de inflação = 2%
Moeda modelo: USD

Estrutura fiscal



Os fornecedores de capital próprio e acionistas da empresa de exploração serão
provavelmente os dois Governos, do Botswana e da Namíbia, em parceria
O imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e os direitos sobre as importações
são excluídos da projeção das CAPEX, das despesas operacionais e das receitas
do projeto
O modelo não assume reduções fiscais



Amortização e valores
residuais





Utilizado método de amortização linear
Os investimentos em material circulante são amortizados, em média, ao longo
de 25 anos
As CAPEX de infraestrutura são amortizadas o longo de vários períodos de acordo
com o tipo de ativo

Distribuição de
dividendos



100% de qualquer capital em excesso será distribuído em forma de dividendos
aos detentores de capital próprio

Tarifas de transporte
de mercadorias



As despesas médias de transporte ferroviário para os diferentes tipos de carga
são as seguintes:
o Carvão: 0,065 US$/ton‐km
o Sólidos e líquidos a granel 0,070 US$/ton‐km
o Contentores: 0,055 US$/ton‐km

Custos com material
circulante



Pressupõe‐se que a estrutura de aquisições do material circulante seja feita em
intervalos de cinco anos, com base nos requisitos anuais de material circulante
previstos para um prazo de cinco anos.

Financiamento da
dívida




O projeto é financiamento 70% por dívida e 30% por capitais próprios.
O financiamento de 90% pressuposto para custos de infraestruturas seria
proveniente de bancos de desenvolvimento e 10% de bancos comerciais.
No caso dos custos com material circulante, pressupõe‐se que 60% da dívida de
material circulante seja proveniente de bancos de desenvolvimento, enquanto
os restantes 40% sejam provenientes de bancos comerciais



Financiamento em
capitais próprios




Pressupõe‐se uma taxa de retorno mínima (“hurdle rate”) de 8% (nominal) e
5,88% (real) para fazer uma estimativa da rentabilidade do Estado.
A taxa de retorno mínima utilizada para estimar a rentabilidade não alavancada
do projeto é o custo médio ponderado do capital (CMPC), estimado em 6,97%
(nominal) e 4,88% (real).

Estrutura de custos operacionais e de capital
A análise assume uma opção de aquisição integrada verticalmente. Assim, o setor público seria
responsável por construir (financiar) e operar o projeto ferroviário.
Despesas de capital de infraestrutura
O comprimento total da linha Gaborone‐Walvis Bay é de 1926 km. Estima‐se que o CAPEX para
as infraestruturas seja de 6,2 mil milhões de dólares, em que o custo da eletrificação representa
cerca de 20% dos custos de infraestrutura totais, aproximadamente 1,3 mil milhões de dólares.
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Gaborone – Walvis Bay
Sem eletrificação
Com eletrificação

Tabela B‐6: CAPEX da ligação Gaborone‐Walvis Bay
Comprimento (km) Montante*
(M USD)
1.926
4.873 $
1.926
6.205 $

Custo unitário**
(M USD por km)
1,83 $
2,33 $

* O montante é em termos nominais.
** É o preço do ano‐base em 2019.

Custos de capital de material circulante
O requisito total de investimento em material circulante para transportar o tráfego de
transporte de mercadorias do cenário de base para toda a rede é de 11 mil milhões de dólares
ao longo do período efetivo de 57 anos. Para servir o tráfego de transporte de mercadorias do
primeiro ano em 2025, a operação necessitaria de um investimento de 710 milhões de euros
para a aquisição de 94 novas locomotivas e 3.052 novos vagões diversos.
Pressupõe‐se que a estrutura de aquisições do material circulante seja feita em intervalos de
cinco anos, com base nos requisitos anuais de material circulante previstos para um prazo de
cinco anos. Tanto as locomotivas como as carruagens têm de ser reconstruídas no prazo de 15
anos e substituídas no prazo de 25 anos.
Os requisitos de investimento para o material circulante nos anos de 2025 a 2081 para o tráfego
de transporte de mercadorias estão ilustrados na figura seguinte.
Figura B‐10: Custo com material circulante da ligação Gaborone‐Walvis Bay

Resultados financeiros
A rentabilidade financeira não alavancada após impostos do projeto no cenário de base de
tráfego mostra um VALF positivo de 1182 mil milhões de dólares e uma TIRF de 6,2%. O VAL
positivo indica que o projeto ferroviário proposto é capaz de gerar receitas suficientes para
recuperar os custos de investimento e cobrir os custos operacionais de forma independente.
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Embora a rentabilidade não alavancada do projeto (VALF e TIR do projeto) seja projetada antes
do financiamento, a rentabilidade de capitais próprios do Estado é calculada tendo em
consideração o impacto do financiamento e da alavancagem da dívida. O VAL e a TIR de capital
próprio do Estado no cenário de base de tráfego também mostram um VAL positivo de 474
milhões de dólares e uma TIR de 6,9%. O VAL e a TIR de capital próprio do Estado ficam acima
da taxa de retorno mínima de 5,88%. Desta forma, os volumes de tráfego previstos são
suficientes para permitir que os acionistas recuperem o investimento.
Pressupõe‐se que o serviço da dívida tenha um prazo de 20 anos com um período de carência
de oito anos. O DSCR no cenário de base mostra um DSCR mínimo de 0,88 e um DSCR médio de
6,62. O DSCR mínimo superior a 1 significa que o projeto ferroviário proposto é capaz de gerar
fluxos de caixa suficientes para pagar as suas obrigações em termos de dívida.

Análise económica
O objetivo da análise económica é avaliar a viabilidade económica do projeto proposto. A
análise económica da linha ferroviária proposta vai além da avaliação financeira ao ter em
consideração fatores externos não financeiros e impactos num leque mais alargado de partes
afetadas.
A CPCS integrou um módulo de análise económica detalhada no modelo financeiro para estimar
custos, benefícios e rentabilidade económicos da linha ferroviária proposta às várias partes
interessadas envolvidas. Realizámos esta análise através da aplicação de metodologias
normalmente aceites para a avaliação económica de projetos de infraestruturas,47 conforme
adequado num nível de viabilidade de análise. A base para estimar o impacto económico do
projeto é a análise custo‐benefício (ACB), que é utilizada para quantificar, na medida do
possível, os custos e benefícios económicos de projetos usufruídos por diferentes partes
interessadas do projeto. Assim como a avaliação financeira, a análise económica considera um
horizonte temporal de 60 anos para o projeto, que inclui o período de construção.
As métricas de decisão utilizadas são o valor atual líquido económico (VALE) do investimento, a
relação custo‐benefício (RCB) e a taxa interna de rentabilidade económica (TIRE). O VALE é
basicamente o valor descontado de um custo ou benefício. O VALE do projeto é a diferença
entre os benefícios e custos sociais totais descontados. Os projetos com um VALE maior são
mais valiosos para a sociedade. A RCB resolve o problema de escalabilidade. A RCB é a relação
entre os benefícios sociais totais descontados e os custos sociais totais descontados. Por fim, a
TIRE representa a rentabilidade social do projeto. Também representa a taxa de desconto a que
os custos e benefícios totais descontados são iguais (VALE = 0).

47

Asian Development Bank (ADB), Guidelines for the Economic Analysis of Projects (1997); Guide to Cost‐Benefit
Analysis of Investment Projects (EU, 2008); Notes on the Economic Evaluation of Transport Projects (World Bank
Transport Note 5, 2005).
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Principais premissas económicas
Na avaliação dos projetos, é utilizada a taxa de desconto social (TDS) para expressar custos e
benefícios económicos futuros em termos de valor atual. Realizámos a avaliação com uma taxa
de desconto de 12%.
A tabela seguinte apresenta as principais premissas utilizadas para a análise económica.
Tabela B‐7: Resumo da estimativa de benefícios económicos
Benefício económico
Excedente
produtor

do

Poupanças no custo
de transporte

Redução das
emissões locais de
poluentes
atmosféricos
Redução das
emissões de gases
com efeito de estufa
Melhorias na
segurança rodoviária

Impacto acústico

Redução do custo de
manutenção das
estradas
Aumento das
atividades
económicas e criação
de oportunidades de
emprego
Congestionamento
do tráfego rodoviário

Descrição
BENEFÍCIOS DIRETOS
O excedente bruto do produtor é igual aos rendimentos do operador do projeto (o “produtor”). No
entanto, para obter a medição líquida do excedente do produtor, é necessário subtrair os custos de
operação e manutenção às receitas totais (ajustados com os fatores de conversão adequados).
Excedente do consumidor para o tráfego de transporte de mercadorias:
O valor presente do excedente do consumidor de transporte de mercadorias é de 1231 mil milhões
de dólares, descontados a 12%.
BENEFÍCIOS EXTERNOS (FATORES EXTERNOS)
Aplicámos os seguintes custos unitários ao estimar os custos sociais da poluição do ar proveniente
do transporte de mercadorias neste estudo.
 Camião: 0,51 USD/1.000 tkm
 Transporte ferroviário de mercadorias – eletrificado: 0,08 USD/1000 tkm
Os custos unitários utilizados na análise são os seguintes:
 Camião: 0,75 USD/1.000 tkm
 Transporte ferroviário de mercadorias – eletrificado: 0,07 USD/1000 tkm
Para fornecer a ordem de grandeza dos possíveis benefícios da segurança rodoviária, são utilizados
os pressupostos seguintes:
 Camião: 487 mortes/mil milhões de vkm
 Comboio: 1,50 mortes/mil milhões de vkm
 Camião: 765 feridos/mil milhões de vkm
 Comboio: 1,35 feridos/mil milhões de vkm
O projeto ferroviário proposto representa uma média anual de aproximadamente 374 vidas salvas
e 587 feridos evitados em ambos os países, ao longo da duração do projeto.
O ruído gerado pelas atividades de transporte tem um efeito negativo na saúde e nos valores
imobiliários dos edifícios situados junto às infraestruturas de transporte. Os custos unitários
utilizados na análise são os seguintes:
 Camião: 0,14/1.000 tkm
 Transporte ferroviário de mercadorias – eletrificado: 0,08 USD/1000 tkm
O custo unitário utilizado na estimativa das poupanças de custos de manutenção de camiões é de
0,05 USD/km
OUTROS BENEFÍCIOS NÃO QUANTIFICÁVEIS
Existe o impacto no emprego proveniente das despesas operacionais e de capital. Os efeitos destas
despesas no emprego são captadas através do preço virtual da mão‐de‐obra. Na verdade, o preço
virtual abaixo sugere que o projeto terá um impacto benéfico no emprego total, em vez de deslocar
simplesmente o trabalho atual por conta de outrem.
Com base na análise de tráfego, poderá haver alguns camiões e autocarros que podem ser retirados
da estrada com a introdução do projeto ferroviário.
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O valor presente dos fatores externos negativos evitados está apresentado na figura abaixo. O
valor dos feridos e mortes evitados é de cerca de 168 milhões de USD, o que representa 40%
dos benefícios externos totais, seguido de 25% das poupanças nos custos de manutenção das
estradas, 18% das emissões de gases com efeito de estufa evitados e 13% da poluição
atmosférica evitada.
Figura B‐11: VA dos fatores externos (milhões de USD)

Fonte: Análise da CPCS.

Resultados da análise económica
Os resultados económicos do cenário de base do projeto mostram um VALE de 162 milhões de
dólares descontados uma taxa de desconto social de 12%, relação custo‐benefício de 12,55 e
TIRE de 11,5%
Os resultados económicos demonstram que o projeto da ferrovia Gaborone‐Walvis não é
economicamente viável. Vale a pena notar que a avaliação da viabilidade económica do projeto
é largamente influenciada pela escolha da TDS aplicada. Os principais bancos de
desenvolvimento, como o Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento,
normalmente utilizam a taxa de desconto de 12% para a avaliação económica de projetos.48
Esta é a taxa que utilizámos na estimativa da TDS económica.

Análise ambiental
Políticas e leis aplicáveis
A legislação relevante do Botswana e da Namíbia está indicada na tabela abaixo.

48

J. Zuang et al, Theory and Practice in the Choice of Social Discount Rate for Cost Benefit Analysis (ADB, 2007).
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Tabela B‐8: Políticas e leis aplicáveis
Política/Lei

Aplicabilidade/Comentário

BOTSWANA
Lei da AIA do Botswana
(2012) 49

A lei prevê a avaliação de impacto ambiental a ser utilizada para avaliar os
possíveis efeitos de atividades de desenvolvimento planeadas, para determinar e
fornecer medidas de mitigação para os efeitos de tais atividades (já que podem
ter um impacto adverso significativo no ambiente), e para implementar um
processo de monitorização e avaliação dos impactos ambientais das atividades
implementadas. A Secção 9 (2) estabelece que uma avaliação ambiental deve
identificar e avaliar o impacto ambiental de uma atividades a respeito do
seguinte:




saúde, segurança ou qualidade da vidas das pessoas;
condições arqueológicas, estéticas, culturais ou sanitárias do ambiente;
e
configuração, qualidade e diversidade de recursos naturais.

Lei de conservação de
recursos agrícolas de 1983
(Cap. 35:06)

A lei prevê a conservação e melhoria dos recursos agrícolas, como a água, o solo,
a flora e a fauna.

Lei de controlo agrário
(1986)

Esta lei controla a alocação e utilização de terras. A alocação de terras para o
desenvolvimento da linha ferroviária proposta deve cumprir os requisitos desta
lei.

Lei sobre monumentos e
relíquias (59:03 de 1970,
revista em 2001)

Esta lei é particularmente importante a respeito da notificação de descobertas
(Secção 12 e Secção 19) relativamente à avaliação de impacto pré‐
desenvolvimento, com as sanções em caso de incumprimento detalhadas na
Secção 23.

Lei nacional sobre
museus, monumentos e
galerias de arte, 2001

Esta lei protege objetos e artefactos que fazem parte do património cultural,
social e político do Botswana.

Plano diretor agrícola
nacional sobre o
desenvolvimento da
agricultura arvense e da
indústria de laticínios
(NAMPAAD)

Através desta política, o Ministério da Agricultura espera promover o setor
agrícola.

Política de
desenvolvimento rural
(1972 e 1973)

Os principais objetivos da política são os seguintes: aumentar a produção
sustentada das terras e da vida selvagem através de investigação, trabalho
coordenado de ampliação e planeamento em matéria de conservação que
resulte na implementação de práticas sólidas de ordenamento do território;
melhorar as estruturas de comercialização e crédito nas zonas rurais e criar
novas oportunidades de emprego sempre que tal seja viável e, assim, reduzir o

49

No Botswana, o Ministério do Ambiente, da Fauna e do Turismo, representado pelo Departamento dos
Assuntos Ambientais é a autoridade que regula as Avaliações de Impacto Ambiental.
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Aplicabilidade/Comentário
número de pessoas sem meios de subsistência; e promover indústrias, serviços e
ofícios nas zonas rurais.

Lei florestal (Cap. 45:08 de
1968)

A lei prevê a conservação e utilização de recursos florestais. No âmbito desta lei,
prevê‐se que o Contratante proteja as florestas que foram decretadas como
reservas florestais, que construa trabalhos para a mitigação e prevenção da
erosão do solo, eliminação correta de resíduos e controlo de águas (incluindo
águas pluviais, águas de drenagem), proteção de bacias, fontes, cursos, bancos
ou alimentadores de qualquer tipo de corrente, etc.

Lei da água (Cap. 34:01 de
1968)

A lei define os direitos de propriedade e utilização da água pública. Também
proíbe a poluição, o envenenamento, a interferência ou a alteração do fluxo da
água pública.

Lei do turismo (1992)

A lei prevê o desenvolvimento do turismo e das atividades relacionadas no país.
A lei define o turismo como empreendimentos que incluem “operações que
oferecem instalações ex situ e in situ, como campos turísticos, pousadas,
caravanas, campos de caça e acampamentos turísticos que também operem
passeios que exige os serviços de guias profissionais ou caçadores profissionais
licenciados ao abrigo da Lei sobre parques nacionais e conservação da vida
selvagem, de 1992.

Política de conservação da
vida selvagem (1986)

O objetivo geral da política é obtenção de melhores retornos das terras
designadas à vida selvagem, garantindo ao mesmo tempo a continuidade deste
recurso. Assim, os programas de gestão e conservação racional e eficaz
considerados a essência da política. Objetivos específicos incluem a necessidade
de explorar plenamente o potencial dos recursos de vida selvagem; desenvolver
uma indústria comercial da vida selvagem para criar oportunidade económicas,
empregos e receitas para as populações rurais; e aumentar o fornecimento de
carne de caça devido ao maior desenvolvimento da utilização comercial da vida
selvagem.
Esta lei prevê a conservação e gestão da vida selvagem no país, aplicando a CITES
e qualquer outra convenção internacional para a proteção da fauna e flora da
qual o Botswana ocasionalmente faça parte; prevê a criação, o controlo e a
gestão de parques nacionais e reservas de caça; e prevê questões incidentais
resultantes ou relativas com isso. Adicionalmente, a lei prevê a conservação da
vida selvagem em zonas‐tampão denominadas Áreas de Gestão da Vida
Selvagem (WMA) fora de parques nacionais e reservas de casa. Embora seja
permitido o pastoreio e outros desenvolvimentos nestas áreas, os mesmos são
de natureza limitada especialmente devido à falta de serviços e recursos de
água.

Lei n.º 28 sobre parques
nacionais e conservação
da vida selvagem (1992)

Lei sobre a preservação de
pastagens (prevenção de
incêndios) de 1977 (Cap.
38:02)

A lei prevê a prevenção de incêndios florestais de forma a conservar recursos de
pastagem com as Secções 4, 6 e 9 relativas ao controlo de incêndios e corta‐
fogos, e as sanções em caso de incumprimento (Secção 14) relativamente ao
projeto atual.

Estratégia nacional para o
VIH/SIDA (2003‐2009 e
2010‐2016)

O Governo do Botswana declarou o VIH/SIDA como uma emergência nacional e
comprometeu‐se a dar uma resposta agressiva, abrangente e reforçada em
vários setores e a vários níveis para combater a epidemia e travar o impacto
negativo na sociedade. Não só se tornou o desafio de saúde pública mais
importante que o país enfrenta como também representa um desafio
importante para o desenvolvimento socioeconómico futuro. Como resultado, o
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proponente deste projeto tem de estar ciente destes desafios e abordá‐los
proactivamente.

Lei de saúde pública (Cap.
63:01) de 1981

Lei sobre maquinaria,
trabalhos, pedreiras e
minas (Cap. 44.02 de
1978)
Lei sobre poluição
atmosférica e prevenção
(Cap. 65:03 de 1971)

Estratégia do Botswana
para a gestão de resíduos,
1998
Diretrizes para eliminação
de resíduos através da
deposição em aterros,
1997

A lei prevê um leque alargado de medidas de saúde pública, incluindo a
regulamentação do saneamento e do campismo. As operações e o
desenvolvimento da ponte propostos seriam afetados por esta lei visto que a
mão‐de‐obra teria de ter acesso a condições de saneamento e instalações para
campismo.
O projeto envolve a obtenção de materiais de escavações de empréstimo de
terras e outros trabalhos que teriam de estar em conformidade com esta lei. A
lei prevê a segurança, saúde e bem‐estar das pessoas envolvidas nas operações
de prospeção, mineração e extração, incluindo quaisquer trabalhos que façam
parte ou complementem as operações de mineração e extração (escavação de
gravilha).
A lei prevê a prevenção da poluição atmosférica provocada por processos
industriais. A lei pretende controlar a emissão de “matérias condenáveis”, que
estão definidas na Secção 2 como “fumo, gases (incluindo fases nocivos),
vapores, emanações, grãos, poeiras ou outras matérias capazes de se dispersar
ou suspender na atmosfera, que são suscetíveis de serem produzidas por
qualquer processo industrial”. A lei pretende, entre outras coisas, orientar e
prevenir a poluição atmosférica. Sublinha várias medidas que devem ser
empreendidas para regular e controlar os níveis de emissões atmosféricas.
As atividades associadas ao projeto de desenvolvimento proposto irão,
necessariamente, gerar resíduos perigosos e não perigosos; assim, o produtor
deverá cumprir as diretrizes em matéria de gestão de resíduos estipuladas neste
documento.
Capítulo 9, recuperação e cuidado de aterros: isto é aplicável durante a
eliminação de diferentes tipos de resíduos produzidos durante a construção da
linha ferroviária proposta.

Lei sobre a gestão de
resíduos (1998)

Esta lei prevê a gestão e eliminação adequadas de resíduos.

Lei sobre o tráfego
rodoviário (Cap. 69:01)

Muitas secções desta lei estão relacionadas com o desenvolvimento proposto tal
como estão com o quotidiano nas estradas do Botswana, com conformidade
geral claramente essencial para a saúde e segurança de todos os utilizadores das
estradas.

Lei sobre ordenamento
urbano e territorial (1977,
2008)

Desenvolvimento geral do território em zonas rurais e urbanas.

Lei ferroviária do
Botswana

A lei ferroviária do Botswana prevê a criação da Botswana Railways (BR) para a
disponibilização e operação de serviços ferroviários e para assuntos relacionados
com os serviços ferroviários.

NAMÍBIA
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Política/Lei

Aplicabilidade/Comentário

Lei n.º 7 de gestão
ambiental de 2007
(EMA)50

A EMA é a principal legislação que orienta a gestão ambiental na Namíbia. Prevê
a participação de acionistas.

Política de avaliação
ambiental para o
desenvolvimento
sustentável e a
conservação ambiental,
1995

Esta foi a política inicial que criou a necessidade de tornar a AIA obrigatória na
Namíbia e tem de ser lida em conjunto com a EMA.

Lei n.º 22 sobre as
autoridades locais de 1992

A lei prevê a criação de autoridades locais e confere poderes administrativos a
essas instituições. As AIA são uma obrigatoriedade ao abrigo desta lei.

Lei n.º 2 sobre as
autoridades portuárias da
Namíbia de 1994

Prevê a gestão e administração de portos na Namíbia através da Autoridade
Portuária. Quaisquer desenvolvimentos em portos estão sujeitos a uma AIA
abrangente de acordo com esta lei.

Lei n.º 27 sobre o
património nacional de
2004

Prevê a preservação e proteção do património nacional. Os projetos de
desenvolvimento estão sujeitos a avaliações de impacto arqueológico.

Portaria n.º 11 sobre a
prevenção de poluição
atmosférica de 1976

Prevê a preservação da poluição atmosférica. Define normas que devem ser
cumpridas por todos os projetos com possíveis impactos.

Lei n.º 24 sobre a gestão
de recursos hídricos de
2004

Prevê a gestão e proteção dos recursos hídricos. Quaisquer possíveis impactos
adversos sobre a água decorrentes do projeto serão geridos ao abrigo desta lei.

Lei sobre a sociedade de
controlo de serviços de
transporte ferroviário,
1998

Prevê a criação de uma sociedade de controlo para assumir, por si mesma ou
através de uma empresa subsidiária, os serviços de transporte na Namíbia ou
noutro lugar; e prevê questões incidentais resultantes ou relativas com isso.

Áreas de preocupação específicas do projeto
A viabilidade dos desenvolvimentos propostos depende de uma variedade de fatores mais
vastos do que as considerações ambientais, que foram realçados nos estudos analisados e estão
indicados abaixo.
O estudo prévio de viabilidade do projeto da Ferrovia Trans‐Calaári (TKR) identificou alguns
impactos, devendo ser considerados os seguintes aspetos ambientais durante a próxima fase
do projeto.


À data do relatório prévio de viabilidade, previa‐se que a zona costeira da Namíbia fosse
gerida ao abrigo de um plano de gestão específica do projeto de gestão da zona costeira

50

O Ministério do Ambiente e do Turismo (MET) é o depositário do ambiente natural da Namíbia e cumpre esta
função através de regulamentos, políticas e leis ambientais. A Lei n.º 7 de gestão ambiental de 2007 pretende
prevenir e mitigar os efeitos significativos de atividades de desenvolvimento através do processo de AIA.
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da Namíbia (Gestão e Conservação da Biodiversidade Costeira da Namíbia [NACOMA])
que está a ser implementado com o apoio do Banco Mundial. Observou‐se que existe
uma necessidade de alianças entre os peritos da AIA ao abrigo desta iniciativa e o projeto
NACOMA para que todas as recomendações de gestão e mitigação de possíveis impactos
de desenvolvimento da TKR em Walvis Bay e Lüderitz sejam criadas e implementadas,
no âmbito das disposições e do quadro deste plano de gestão.


Um motivo de preocupação no Botswana é o possível corte da linha ferroviária no
Schwelle, que é uma zona de migração e de reprodução de animais selvagens, entre o
Parque Transfronteiriço de Kgalagadi e a Reserva Central de Calaári. Este possível
impacto pode ser mitigado através da limitação da linha ferroviária proposta à mesma
rota da autoestrada Trans‐Calaári. Dessa forma, não serão introduzidos impactos de
desenvolvimento adicionais aos da autoestrada.



Uma preocupação importante nos terminais portuários (Lüderitz e Walvis Bay) é o
possível impacto das instalações de tratamento de carvão e da dragagem dos terminais
portuários para permitir que recebam as embarcações de grandes dimensões
necessárias para movimentar grandes quantidades de carvão. Os possíveis impactos
físicos, biológicos e socioeconómicos destas atividades que foram identificados neste
relatório terão de ser aprofundados na fase de viabilidade. A avaliação ambiental inicial
do projeto TKR mostrou que a opção de Rota 1 terá menos impactos negativos a nível
ambiental e socioeconómico, embora a opção de Rota 2 seja mais atrativa do ponto de
vista financeiro e de engenharia. Desta forma, poder‐se‐ia avançar com um estudo
aprofundado destas duas opções na próxima fase do estado para averiguar a respetiva
viabilidade com base em todas as considerações (técnicas, financeiras, sociais,
económicas e ambientais).



Um problema ambiental de grande preocupação nas três rotas propostas é a caça
furtiva, que pode aumentar durante as fases de construção e operacional. A participação
dos trabalhadores na caça ilegal de animais selvagens será um impacto direto e adverso
no desenvolvimento do projeto. A construção e operação da linha ferroviária nestas
novas áreas também melhorará o acesso e proporcionará o aumento da caça furtiva nas
áreas de vida selvagem A magnitude deste problema dependerá dos controlos
implementados durante a construção e operação da linha ferroviária.



A área do projeto está situada numa área de alto risco em matéria de incêndios,
especialmente durante a estação seca. O contratante terá de familiarizar‐se sobre as
atividades com maior probabilidade de provocar incêndios e, assim, reduzir esse tipo de
atividades. Durante a fase operacional, os incêndios também podem ser provocados por
motores diesel‐elétricos. Terão de ser implementadas estratégias de gestão, incluindo
pessoais responsáveis pela vigilância aos fogos, ao longo da rota TKR.



O estudo prévio de viabilidade não inclui um estudo de impacto arqueológico, mas sim
uma análise de estudos prévios realizados por outros projetos ao longo das rotas
propostas. Esta análise identificou que os dados arqueológicos no Botswana indicam que
foram identificados locais arqueológicos que remontam a dois milhões de anos nas
imediações do corredor TKR proposto.
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Os corredores de migração de vida selvagem deverão ser considerados ao analisar
possíveis traçados. Visto que uma linha ferroviária poderia fragmentar as populações de
animais selvagens e aumentar a mortalidade devido a colisões com comboios/animais,
deverão ser analisadas opções para mitigar estes problemas. Um método para lidar com
a migração de animais selvagens está apresentado na figura 2. Ao desenvolver uma
simples ponte de vida selvagem ao longo do traçado, os animais poderiam continuar a
migrar sobre as vias ferroviárias. No exemplo fornecido, a estrada poderia permanecer
no mesmo nível enquanto os animais passavam por cima. Este é um exemplo disso
mesmo e deverá ser revisto durante um estudo mais detalhado.



As utilizações de terras predominantes ao longo das rotas ferroviárias propostas na
Namíbia são a criação de gado e a gestão de vida selvagem. Foi estabelecida uma rede
elaborada de áreas de conservação da vida selvagem em zonas comuns e zonas de
agricultura comercial, especialmente na área que será atravessada pela rota
Mmamabula‐Gobabis‐Walvis Bay. A maioria das terras que serão atravessadas pela rota
proposta de Mmamabula para Lüderitz são provavelmente as zonas ecológicas mais
sensíveis do país e, desta forma, foram predominantemente designadas como áreas de
conservação. O Desfiladeiro do rio Fish e os Parques Naturais Sperrgebiet e Naukluft são
importantes áreas de conservação nesta zona sul do país.

Impactos sociais e ambientais específicos do projeto
Com base nas características das áreas de estudo locais, estão identificadas abaixo as principais
considerações sociais e ambientais definidas para o desenvolvimento do projeto.
Tabela B‐9: Impactos identificados nos estudos‐piloto
Impactos positivos

Impactos negativos

Oportunidades de emprego

Ocupação de terras

Criação de consciencialização sobre os impactos
da linha ferroviária

Perda de equipamentos sociais e infraestruturas públicas







Demolição ou deslocação de estabelecimentos
médicos
Perda de pontos de abeberamento
Perda de instalações de produtos alimentares
Perda de reservas florestais comunitárias
Perda de sepulturas
Impacto na religião

Oportunidades de mercado

Perdas económicas e de meios de subsistência

Melhoria da economia local

Perda de reservas florestais

Facilidade de transporte

Impactos na fauna

Integração regional

Erosão e drenagem do solo

Crescimento económico

Desabamentos e deslizamentos de terras

Redução da pressão em estradas alcatroadas

Produção de resíduos sólidos

Redução dos custos dos produtos de consumo

Produção de resíduos líquidos

Expansão de cidades e centros

Contaminação dos solos e da água
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Impactos positivos

Impactos negativos

Redução do consumo de combustível

Poluição do ar (inferior à do transporte por camiões)

Redução do dióxido de carbono e melhoria da
qualidade do ar

Ruído e vibração

Degradação dos solos devido a escavações de empréstimo
de terras e pedreiras
Poluição das águas superficiais
Contaminação das águas subterrâneas
Impactos nas áreas húmidas
Perda de locais culturais e arqueológicos
Preocupações de segurança e saúde ocupacional
Aumento da taxa de infeção por VIH/SIDA e das doenças
sexualmente transmissíveis
Propagação de doenças contagiosas e outras infeções
Impactos na paisagem local e nos atributos visuais
Incêndios florestais
Deterioração da saúde comunitária e da segurança

Os impactos indicados acima foram identificados no relatório do estudo prévio de viabilidade.
Botswana
 As áreas onde há povoações (cidades/vilas/aldeias) perto do corredor ferroviário.


Áreas de gestão da vida selvagem – estas são zonas‐tampão entre as reservas de caça e
as áreas comuns. Estas áreas são ricas em recursos selvagens e de biodiversidade em
geral.



As reservas de caça e os corredores de vida selvagem dos parques nacionais (migração
sazonal de animais selvagens entre Reserva Central de Calaári [CKGR] e o Parque
Transfronteiriço de Kgalagadi [KTFP]).



Os solos arenosos do Deserto de Calaári ecologicamente sensíveis (topografia das dunas
composta por areia de consistência variável) colocam possíveis problemas à construção
e operação da linha ferroviária. Será necessário efetuar a compactação ao longo de
grandes distâncias e, para realizar a migração das areias das dunas, será necessário um
projeto especial de linha e/ou a estabilização das areias transportadas pelo vento.



Locais arqueológicos/históricos (perto da aldeia de Kanye – sepultura de Livingstone);
colinas perto das aldeias de Molepolole e Thamaga.



Áreas de concessão protegidas pelo Estado, como áreas de exploração mineira – mina
de Jwaneng.
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Namíbia
 As dunas nas áreas de Aranos, Stampriet e Mariental. Também existem dunas móveis
mais a sul em direção a Lüderitz, que provocarão problemas às operações ferroviárias.


O Parque Namib‐Naukluft e a ponta sul do Parque Sperrgebiet.



As paisagens espetaculares dominadas pelo Desfiladeiro do rio Fish a sul.



Zona de escarpamento íngreme, de norte a sul, e que separa as montanhas e as planícies
costeiras da Namíbia.



Zonas de concessão das minas.



Locais históricos e arqueológicos e pinturas rupestres.



Zonas marítimas e costeiras.



Erosão do solo.



Perda de fertilidade do solo.



Poluição de fontes de água.



Limpeza de vegetação.



Perturbação ou deslocamento de espécies selvagens.



Deslocamento de povoações.



Aumento dos desperdícios produzidos na área do projeto.



Poluição do ar.



Impactos de ruído e vibrações.



Achados arqueológicos.



Impacto no tráfego.



Aumento das dragagens no local do porto.



Impacto nos habitats das aves.



Reassentamento.



Impactos nas comunidades locais relativamente à pesca.



Impacto no turismo.



Impactos de poeira de carvão no ambiente marinho.



Impacto na maricultura (ostreicultura e aquicultura).



Impacto em áreas de terras atualmente contíguas.

Deverão ser comissionadas novas investigações especializadas sobre os ambientes biofísico e
socioeconómico com base nas sensibilidades do local e dos possíveis impactos do
desenvolvimento proposto: Estes estudos incluem:
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1.

Avaliação do impacto ambiental e social (AIAS)

2.

Plano de ação de reinstalação (RAP)

3.

Avaliação visual

4.

Avaliação de ruído e vibrações

5.

Avaliações de património, incluindo paleontológico e arqueológico

6.

Avaliação botânica

7.

Avaliação ecológica e da fauna terrestre

8.

Avaliação da avifauna

9.

Avaliação agrícola

10.

Avaliação hidrológica

11.

Avaliação das águas subterrâneas

12.

Avaliação socioeconómica

13.

Avaliação da qualidade do ar

14.

Investigação sobre aeródromos.

15.

Levantamento topográfico

16.

Levantamento batimétrico e geofísico

17.

Atualização de estudos hidrodinâmicos (vento, ondas e marés)

18.

Estudo sobre movimento de navios

19.

Investigação geotécnica (em terra e no mar)

20.

Avaliação de impacto do tráfego

21.

Investigação sobre alojamentos

Análise jurídica e institucional
Introdução
Esta secção analisa a legislação ferroviária e sobre parcerias público‐privadas do Botswana e da
Namíbia para identificar as leis nacionais e acordos regionais existentes que poderiam impedir
a Iniciativa Ferroviária de Alta Velocidade Transfronteiriça Continental, no que diz respeito à
linha TKR (Projeto‐piloto 1: Gaborone‐Walvis Bay).
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Aqui assumimos que a infraestrutura da linha TKR será paga e construída pelos Governos do
Botswana e da Namíbia, mas que a linha ferroviária será operada por uma ou várias entidades
privadas através de um contrato de concessão,51 com ou sem subsídios governamentais.
Há três cenários básicos possíveis com a concessão da linha TKR:


Um concessionário, tendo assinado uma concessão com o Governo do Botswana, opera
a parte do Botswana da linha TKR e faz intercâmbio de tráfego (passageiros e bens) com
outro concessionário que, tendo assinado uma concessão com o Governo da Namíbia,
opera a parte da linha ferroviária correspondente à Namíbia. Dois concessionários, dois
contratos de concessão. Esta situação seria algo semelhante a duas empresas
ferroviárias nacionais a operar nos respetivos países, mas com ligação na fronteira e
intercâmbio de tráfego (ou seja, a Botswana Railways e a National Railways of
Zimbabwe).



Um único concessionário opera toda a linha TKR através de dois contratos de concessão
separados celebrados com o Governo do Botswana e o Governo da Namíbia. Foi esta a
situação no Quénia e no Uganda a respeito da ferrovia de via métrica Mombaça‐Uganda
de 2006‐2017. Ambos os Governos assinaram contratos de concessão separados, mas
praticamente idênticos, com a Rift Valley Railways.



Um único concessionário opera toda a linha TKR através de um contrato de concessão
separados celebrado com o Governo do Botswana e o Governo da Namíbia. Foi isto que
aconteceu com a ferrovia Dakar‐Níger que liga Dakar (Senegal) ao Rio Níger no Mali. O
concessionário – a Transrail – recebeu a concessão dessa linha ferroviária através de um
único contrato de concessão celebrado por ambos os Governos.

Sem prejuízo do supracitado, é importante realçar neste ponto, com base no que se segue, que:


A legislação sobre parcerias público‐privadas do Botswana e da Namíbia não
contemplam a possibilidade de atribuir projetos de PPP binacionais.



A Namíbia possui uma legislação ferroviária abrangente, incluindo a criação de um
regulador dos transportes ferroviários em matéria de economia e segurança. O
Botswana não.

Visto dessa perspetiva, o segundo cenário descrito acima é provavelmente a alternativa mais
lógica. É importante realçar que quando a concessão da Transrail foi atribuída em 2003, nem o

51

Tecnicamente, como o futuro operador do concessionário/ferrovia não será responsável pelo financiamento e
a construção da infraestrutura ferroviária, o tipo de contrato de PPP em questão é, na verdade, uma
“concessão”. O Centro de Recursos de Parcerias Público‐privadas em Infraestruturas do Banco Mundial explica o
conceito de concessão da seguinte forma: “Os contratos de arrendamento e concessão são, normalmente,
acordos do setor público‐privado ao abrigo dos quais o operador privado é responsável pela operação e
manutenção do serviço público, mas não pelo financiamento do investimento”. Consulte aqui. Dito isto, o termo
“concessão” também pode ser utilizado para referir o tipo de contrato que está aqui em causa: consultar, por
exemplo, o Banco Mundial, Concessioning of the Ifrikya Railway: a case study (inglês).
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Senegal nem o Mail tinham legislação nacional em matéria de PPP e qualquer legislação
ferroviária existente era, no mínimo, rudimentar.
Atribuição do contrato de concessão
Botswana – Embora o Governo do Botswana esteja a promover a utilização de parcerias público‐
privadas no desenvolvimento e operação de infraestruturas públicas e instalações
relacionadas,52 o Botswana ainda não possui uma Lei de PPP. O que tem, desde 2009, é um
Quadro de implementação e política de PPP.
Os projetos abrangidos pela Política de PPP do Botswana incluem linhas ferroviárias.53 Uma
concessão qualifica‐se, inclusivamente, como um acordo de PPP se satisfazer os critérios
estabelecidos nos parágrafos de (a) a (d) da Secção 3.1 da Política de PPP, nomeadamente:
Uma PPP implica um acordo contratual entre uma instituição governamental e uma
entidade privada, em que a entidade do setor privado fornece infraestruturas públicas
e/ou serviços relacionados com infraestruturas públicas e em que a disposição de tais
infraestruturas e/ou serviços relacionados com infraestruturas são:‐ (a) Baseadas em
especificações do resultado quantificável (resultado final); (b) Regidas por um
mecanismo de pagamento que fornece pagamento apenas mediante a entrega de
serviços ao nível exigido; (c) Acompanhadas por uma transferência de riscos financeiros
e operacionais com efeitos financeiros consequenciais; e (d) Demonstra a relação custo‐
benefício para o Estado.
Namíbia – As PPP na Namíbia regem‐se pela recente Lei sobre parcerias público‐privadas, 2017.
A lei é suplementada pelos Regulamentos sobre parcerias público‐privadas, 2018.
Os projetos abrangidos pela Lei de PPP da Namíbia incluem “serviços e ativos de infraestruturas
públicos para utilização, direta ou indiretamente, pelo público”. Isto inclui certamente
infraestruturas ferroviárias. Além disso, uma concessão qualifica‐se como acordo de PPP,
estando este último definido, na Secção 1 da lei, como: “Um contrato escrito que regista os
termos de um projeto de parceria público‐privada celebrado entre uma entidade pública e uma
entidade privada de acordo com as disposições desta lei”.
A Secção 20(1) da Lei de PPP da Namíbia estabelece que:
Todos os projetos de parceria público‐privada têm de ser adjudicados através de um
processo de concurso concorrencial, na forma de um processo de duas fases composto
por uma fase de pré‐qualificação e uma fase de seleção final, composto por: (a) o pedido
para a fase de qualificação; e (b) o pedido para a fase de proposta.
É possível consultar detalhes relativos ao processo de concurso concorrencial na Parte V
(Adjudicação de projetos de parceria público‐privada) dos Regulamentos sobre parcerias
público‐privadas, 2018.
Sem conjunto comum de documentos relativos a propostas – A Política de PPP do Botswana e a
Lei de PPP da Namíbia fornecem mecanismos sensivelmente semelhantes para a adjudicação
52
53

Consulte‐o aqui.
Consulte a Secção 3.2 da Política de PPP.
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de um acordo/concessão de PPP, nomeadamente um processo de concurso concorrencial. No
entanto, nenhum decreto foi concebido para permitir que as autoridades contratantes dos dois
países emitam documentos relativos a propostas e adjudiquem um contrato de concessão em
conjunto. No que toca a poder escolher um concessionário, tal pode ser alcançado fazendo com
que seja um requisito para qualquer entidade que deseje fazer uma proposta para a concessão
ferroviária num país também o fazer para a concessão ferroviária no outro país. Tal exigiria uma
coordenação substancial entre os Governos dos dois países na preparação e emissão dos
documentos relativos à proposta e na avaliação das proposta recebida.
O contrato de concessão
O parceiro privado/concessionário – Nem a Política de PPP do Botswana nem a Lei de PPP da
Namíbia exige expressamente que o parceiro privado (no Botswana: “parte privada”; na
Namíbia: “entidade privada”) seja uma pessoa coletiva e, mais importante, que seja constituído
no Botswana ou na Namíbia, conforme o caso.
O estatuto legal e o país de constituição do concessionário podem ser abordados nos PFR. É
óbvio que ambos os países terão que apresentar um compromisso de acordo mútuo para que
não seja necessário ter duas entidades jurídicas constituídas no Botswana e na Namíbia se a
ideia for ter apenas um concessionário (que seja ao abrigo de um único contrato de concessão
ou dois).
O direito das sociedades existente no Botswana e na Namíbia permite, presumivelmente, que
empresas estrangeiras exerçam atividade no país anfitrião desde que estejam lá registadas. O
registo, ao contrário da incorporação que cria uma nova empresa, apenas permite que uma
empresa estrangeira existente também exerça atividade no país onde foi registada. Nesse
sentido, não interessa se o concessionário foi constituído em Botswana ou na Namíbia.
Conteúdo – Tanto a Política de PPP do Botswana PPP como a Lei de PPP da Namíbia possuem
disposições que enumeram os conteúdos/cláusulas contratuais que têm de ser incluídas no
acordo de PPP.54 Nenhuma destas questões é problemática. Precedentes e modelos e
existentes a respeito de concessões ferroviárias abrangerão todos os assuntos listados.55
Os contratos de concessão precisam, inclusivamente, de ter em consideração o enquadramento
jurídico e regulamentar que existe relativamente ao setor ferroviário em cada país. Isto será
discutido, a seguir, separadamente.
Legislação do Botswana
Botswana – A Botswana Railways foi fundada em 1987. Transporta passageiros e carga no
Botswana e faz ligação à National Railways of Zimbabwe e à Transnet Freight Rail (África do Sul).
A legislação ferroviária é a Lei ferroviária do Botswana, 1989 (suplementada pelos Decretos
ferroviários do Botswana). Embora a lei contemple a possibilidade de ramais privados, a Secção
54

Botswana: Anexo B (Resumo das disposições contratuais harmonizadas para PPP) do Quadro de
implementação e política de PPP; Namíbia: Secção 40(1)(c) da Lei de PPP.
55
Por exemplo, o Banco Mundial, Concessioning of the Ifrikya Railway: a case study (inglês) na página 17 e
seguintes. Esta é uma tradução em inglês do original em francês.
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13(1) confere um monopólio à Botswana Railways no que toca à operação de serviços
ferroviários no Botswana. A Lei ferroviária do Botswana, 1989 teria de ser alterada para permitir
que um concessionário privado operasse os serviços ferroviários.56
Namíbia – O serviço ferroviária na Namíbia é prestado pela TransNamib. (A TransNamib
Holdings Limited é uma entidade para‐pública do Governo da Namíbia e foi criada nos termos
da Lei sobre a sociedade de controlo de serviços de transporte ferroviário, sendo a sucessora
da antiga TransNamib Limited.) A legislação relevante é a Lei sobre a sociedade de controlo de
serviços de transporte ferroviário, 1998 (suplementada pela Regulamentação ferroviária geral
de 1937). Ao contrário da Botswana Railways, a TransNamib só tem direito a operar os serviços
ferroviários nas suas próprias linhas. Não possui nenhum monopólio interno. Além disso, de
acordo com a Secção 13(2) da lei:
A sociedade de controlo pode, após consulta com o Ministério, atribuir uma concessão
a qualquer pessoa para o exercício das atividades [de transporte de passageiros ou bens
por via ferroviária] em qualquer parte da linha ferroviária.
Protocolo sobre transportes, comunicações e meteorologia, 1996
Os Estados‐Membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) celebraram,
em 1996, um Protocolo sobre transportes, comunicações e meteorologia. (A SADC é composta
por 16 países, incluindo o Botswana e a Namíbia.) Algumas das disposições do protocolo são
relativas ao transporte ferroviário e incluem, no Artigo 7, disposições a respeito do seguinte:


Objetivos



Política ferroviária



Infraestrutura



Áreas operacionais de cooperação



Normas técnicas



Transporte de materiais perigosos



Desenvolvimento de recursos humanos



Cooperação regional

Circulação transfronteiriça de bens e pessoas por via ferroviária
Dado que o Botswana e a Namíbia são Estados‐Membros da UA, da Comunidade de
Desenvolvimento da África Austral (SADC) e da União Aduaneira da África Austral já existe uma
harmonização substancial nas leis comerciais gerais destes dois Estados, incluindo alfândega,
circulação de bens e pessoas, etc.
Segue‐se uma breve análise dos dois principais tratados que regem este domínio do direito.

56

É possível consultar um precedente deste tipo de alteração na Secção 11A (Concessão das linhas ferroviárias)
da Lei sobre a Kenya Railways Corporation.
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Bens – O Botswana e a Namíbia, em conjunto com a Suazilândia (eSwatini), o Lesoto e a África
do Sul, são membros da União Aduaneira da África Austral, a união alfandegária mais antiga do
mundo (fundada em 1910).
O tratado relevante é o Acordo da União Aduaneira da África Austral de 2002 (última alteração
em 2013). Conforme descrito no Artigo 2 do tratado: “Os objetivos deste Acordo são [entre
outros]: facilitar a circulação transfronteiriça de bens entre os territórios dos Estados‐
Membros…”. O Artigo 27 do Tratado contém ainda disposições relativas especificamente ao
transporte rodoviário e ferroviário.
Pessoas – Para consultar as disposições relevantes concebidas para facilitar a circulação
transfronteiriça de pessoas entre o Botswana e a Namíbia, é necessário consultar o Tratado da
Comunidade de Desenvolvimento dos Países da África Austral de 1992 (alterado pela última vez
em 2009) e, em particular, o Protocolo sobre a facilitação de circulação de pessoas na SADC de
2005.
Protocolo sobre transportes, comunicações e meteorologia – Por fim, queremos realçar que os
Estados‐Membros da SADC celebraram em 1996 o Protocolo sobre transportes, comunicações
e meteorologia, que já foi mencionado acima.
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Anexo C. Estudo Preliminar
Detalhado do projeto-piloto
acelerado: Dar es SalaamKigali
Introdução
Foi realizada uma atualização ao estudo de viabilidade para a ligação Dar es Salaam‐Kigali.57 O
estudo incluía, para a além da ligação Dar es Salaam‐Kigali link, uma linha para Mwanza e uma
linha para a mina de níquel de Kabanga.
O mapa seguinte apresenta a localização e o traçado da linha ferroviária planeada. As secções
de Dar es Salaam‐Morogoro‐Makutupora estão atualmente em construção.
O comprimento total da ligação Dar es Salaam‐Kigali (com um ramal ferroviário para a mina de
Kabanga) é de 1515 km.

57

Realizado pela CPCS em 2018‐2019.
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Figura C‐1: Localização da linha Dar es Salaam‐Kigali

Nota: o mapa inclui as linhas NBIA e Mwanza.
Fonte: CPCS.

Rota e análise de custos
Dado que o estudo de viabilidade para esta ligação foi realizado por nós (CPCS) em 2019,
incluindo o projeto preliminar, não foi realizada mais nenhuma análise de rota e custos. As
análises financeira e económica apresentadas abaixo utilizam a rota e os custos do estudo de
viabilidade.
Parâmetros de projeto
A linha ferroviária foi projetada para uma velocidade semi‐alta máxima de 160 km/h para
passageiros e 120 km/h para transporte de mercadorias, eletrificada. Os detalhes completos
dos parâmetros de projeto estão apresentados abaixo.
Tabela C‐1: Parâmetros de projeto da ligação Dar es Salaam‐Kigali

Parâmetro de projeto/Elemento

Parâmetros de projeto/Número/Comprimento

Velocidade de projeto (comboios
de passageiros)
Velocidade de projeto (comboios
de transporte de mercadorias)

160 km/h (terreno moderado)
130 km/h (terreno extremo)
120 km/h (terreno moderado)
90 km/h (terreno extremo)
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Parâmetro de projeto/Elemento

Parâmetros de projeto/Número/Comprimento

Largura do corredor ferroviário
Raio de traçado em planta das
curvas
Nivelação vertical máxima

60 m
1.300 m (terreno moderado)
800 m (terreno extremo)
Regra de 1,6%
Exceção de 2,2% (curtas distâncias)
C = (D x V2) / (A x K)
120 mm
100 mm a 130 mm (consoante a velocidade)
40 m
Condutor de retorno de CA 2 x 25 kV
35
Travessas de aço monobloco pré‐esforçadas
1:9 (Terminais e estações) e 1:24 (linha principal)
CEN 60

Comprimento das curvas em perfil
Inclinação máxima do carril
Deficiência do carril
Distância entre curvas inversas
TPSS
Carga por eixo (tonelada)
Tipos de travessas
Desvios
Carril

Ref. CPCS: 16528

Fonte: CPCS

Análise e atualização de tráfego
Tráfego de transporte de mercadorias
Esta secção apresenta a análise e atualização das previsões de tráfego de transporte de
mercadorias a circular pela bitola padrão de Dar es Salaam para Kigali (também conhecida como
linha Dar‐Kigali). A análise baseia‐se no estudo de tráfego detalhado que foi realizado
recentemente pela CPCS como parte de uma atualização do estudo de viabilidade detalhada
para a ligação Dar es Salaam‐Kigali.58 O estudo incluiu, para além da ligação Dar es Salaam‐Kigali,
uma linha para Mwanza, uma linha para a mina de níquel de Kabanga e uma linha para o novo
aeroporto internacional de Bugesera (NBIA, o novo aeroporto internacional de Kigali).
Este estudo atualizado remove a linha NBIA e a linha Mwanza para adequar o estudo à linha
ferroviária principal que liga Dar es Salaam e Kigali. Foi mantido na análise um ramal mais curto
para a mina de Kabanga por ser um fonte de possível tráfego significativo para a ligação Dar es
Salaam‐Kigali. O comprimento total da ligação Dar es Salaam‐Kigali (com um ramal ferroviário
para a mina de Kabanga, mas excluindo as linhas NBIA e Mwanza) é de 1.515 km.
Composição do tráfego
Existem três categorias principais de transporte de mercadorias previstas: carga geral, sólidos a
granel e líquidos a granel. A carga geral é composta por duas categorias distintas: carga em
contentores e carga solta. O mercado para o transporte de mercadorias dentro/entre os países
da área de impacto da Tanzânia, Burundi, Ruanda, RDC (este) e Uganda (oeste) deriva do
comércio dentro dos próprios países, do comércio direto entre países e do comércio via
marítima, que depende maioritariamente dos portos de Dar es Salaam e Mombasa. Em
particular, o comércio dentro dos próprios países e o comércio direto entre países é composto
principalmente por matérias‐primas, com o cimento, milho e o trigo processado a representar
58

Realizado pela CPCS em 2018‐2019.
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a maior fatia. O comércio via marítima entre os país da área de impacto através dos portos de
Dar es Salaam e Mombasa é composto por uma variedade de tipos de carga.
Principais pressupostos de tráfego
Após a consulta das partes interessadas e uma análise detalhada da composição do transporte
de mercadorias para cada par de origem/destino, foram apresentados os principais
pressupostos abaixo:


A carga solta representa cerca de 0‐15% da carga geral total.



A produção mineira contemplada neste estudo é sempre contentorizada, com cada TEU
a pesar aproximadamente 21 toneladas.



O cimento é sempre contentorizado, com cada TEU a pesar aproximadamente 20
toneladas.



Utilizando os dados sobre as dimensões do mercado de transporte de mercadorias de
2017, para a carga importada foram aplicadas as taxas de crescimento do PIB de cada
país da área de impacto, enquanto que para a carga exportada de cada país foram
aplicadas as taxas de crescimento globais do PIB. As taxas de crescimento aplicadas nas
previsões do cenário de base para estimar os volumes gerais de transporte no âmbito
do projeto estão apresentadas na tabela abaixo.

Tabela C‐2: Projeção da taxa de crescimento real do PIB para os países da área de impacto por ano(s)
País

2017

2018

2019

2020

Burundi

0,5

1,9

2,3

2,5

3,2

3,8

RDC

3,7

3,8

4,1

4,4

4,0

4,1

Ruanda

6,1

6,8

7,1

7,5

3,6

3,1

Tanzânia

7,1

6,6

6,8

7,0

4,8

4,4

Uganda

4,0

5,5

6,0

6,5

4,4

4,2

Global

3,2

3,1

3,0

2,9

2,8

2,8



2021‐2049

2050‐2079

Os pressupostos sobre os empreendimentos mineiros planeados na Tanzânia, DRC e
Burundi também foram moderadamente tidos em consideração na análise.

Também foram considerados pressupostos de desvio, impulsionadas até ao ponto em que as
cargas que se deslocam entre vários pares de origem/destino ao longo do corredor do norte e
central poderiam desviar‐se para a ferrovia Dar es Salaam‐Kigali proposta.
A previsão de tráfego com base o cenário de base é apresentada nas secções seguintes.
Previsões de tráfego de transporte de mercadorias
Embora o transporte de mercadorias de Dar es Salaam para Kigali atravesse todos os outros
nós, não está incluído nos pares que envolvem esses nós (ou seja, não existe dupla
contabilização e o tráfego é mutuamente exclusivo para cada par de origem/destino). Tal deve‐
se ao facto de cada par de origem/destino ser unicamente avaliado para o transporte de
mercadorias efetuado como resultado desse par específico. Vale a pena realçar que Kigali
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servirá como ponto de transbordo na linha ferroviária para cargas com origem/destino no leste
da RDC.
Com base nos principais pressupostos resumidos acima, os volumes de tráfego para a ferrovia
Dar‐Kigali são projetados ao longo de um período operacional de 54 anos, com o início das
operações previsto para 2025. Prevê‐se que o maior crescimento seja ao nível do tráfego de
contentores (medido por peso), de 3 milhões de toneladas em 2019 para 20 milhões de
toneladas em 2063, com uma taxa de crescimento anual de 4,5%. O tráfego de carvão e cobre
manter‐se‐á constante devido aos pressupostos sobre a capacidade de produção máxima
atingida em 2025, não estando prevista mais nenhuma expansão.
Prevê‐se que a carga geral seja a mercadoria de maior tráfego a ser transportadas na linha
ferroviária de Dar para Kigali, a começar ao nível do tráfego projetado de 1,8 milhões de
toneladas e com previsões de crescimento até aos 22,8 milhões de toneladas no final das
operações em 2078. Também se prevê que as mercadorias a granel, secas ou líquidas, cresçam
continuamente durante o período em questão.
Os valores abaixo apresentam o resumo das previsões de tráfego de transporte de mercadorias
para a linha ferroviária de Dar es Salaam para Kigali, em termos de toneladas e ton‐km, durante
o período operacional projetado.
Figura C‐2: Previsões de tráfego anual por peso (toneladas)
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Figura C‐3: Previsões de tráfego anual em tonelada‐quilómetro

Tabela C‐3: Resumo da previsão de tráfego da ligação Dar es Salaam‐Kigali

Cenário
Tráfego total em
toneladas
(por peso)
Tráfego total em
tonelada‐quilómetro

2025

2035

2045

2078

2.605.806

4.686.290

8.663.045

35.220.581

3.223.515.413

5.822.777.891

10.773.993.300

42.207.755.931

Fonte: Análise da CPCS.

Tráfego de passageiros
Visão geral sobre o tráfego
O ponto de partida para a análise ao tráfego de passageiros foi o material gerado pela Canarail
na 2.ª fase do estudo do projeto da ferrovia II Dar es Salaam‐Isaka‐Kigali/Keza‐Musongati;
especificamente, o “Relatório final – Volume 1 – Tráfego e operações”, datado de novembro de
2013. O relatório foi amplamente utilizado como ponto de partida para as projeções de tráfego,
assim como para a programação dos comboios de passageiros. Os projeções de tráfego foram
atualizadas para ter em consideração a passagem do tempo e a alteração das rotas. Os horários
dos comboios de passageiros foram atualizados para refletir a previsão de velocidades mais
elevadas do que na altura do estudo da Canarail.
Previsões de tráfego de passageiros
Prevê‐se que, em 2015, o número de viagens de passageiros seja em redor das 685.700 por
direção, conforme detalhado nos pares de origem/destino na tabela c‐4 abaixo. Além disso, a
figura indica o número de passageiros por ligação para o tráfego no sentido leste/oeste. A
ligação com os maiores níveis de tráfego é entre Morogoro e Kilosa (364.000 passageiros por
ano por direção), embora todas as ligações entre Morogoro e Tabora sejam praticamente iguais.
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É importante realçar que incluímos todos os passageiros que viagem no corredor central,
incluindo os passageiros com destino ou origem entre Tabora e Kigoma e entre Isaka e Mwanza.
Como tal, os passageiros que embarquem ou desembarquem em Tabora incluem passageiros
que continuam a viagem por comboio ou que chegaram de Kigoma (ou pontos intermédios). O
mesmo acontece com os passageiros com chegada ou destino para embarque e desembarque
em Mwanza.
Para converter as projeções de tráfego anuais em pico diário, foi necessário estimar a variância
no tráfego semanal e a variância máxima no tráfego diário ao longo da semana. Utilizámos os
seguintes limiares:


Variância máxima nas deslocações diárias – 20%



Variância máxima nas deslocações semanais – 15%

Utilizando o fluxo anual de pico por direção de 364.000 passageiros e 365 dias operacionais por
ano, determinámos um fluxo diário de pico de 1.377 passageiros. Esta abordagem foi utilizada
em 2025 e mais além para determinar a capacidade projetada dos comboios.
Nas projeções de tráfego depois de 2025, assumimos que os níveis de tráfego continuariam a
aumentar com tarifas constantes impulsionadas pela transferência modal contínua, a nova
geração de viagens, o aumento populacional e o crescimento económico. Na nossa análise, o
crescimento de um ano para o outro foi de 8% para 2026‐2030; 6% para 2031‐2035, e 4% para
2036‐2050.

| C‐7

Ref. CPCS: 16528

RELATÓRIO FINAL | Estudo preliminar detalhado (EPD) da rede ferroviária de alta velocidade integrada de África 2063 e plano diretor

Tabela C‐4: Pares de origem/destino para 2025

Figura C‐4: Passageiros no sentido leste/oeste por ligação para 2025
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A figura seguinte mostra as previsões de passageiros anuais por direção de 2025 a 2050.
Figura C‐5: Passageiros anuais por direção

Análise financeira
A principal ferramenta utilizada para realizar a análise financeira é o modelo financeiro
desenvolvido pela CPCS. O horizonte temporal da avaliação do projeto considerado no modelo
financeiro é de 60 anos, que inclui um período de construção de seis anos. Os resultados estão
expressos em termos de TIR, VALE e RCSD.
A análise financeira foi realizada ao nível de um estudo de viabilidade do projeto, com base
numa atualização detalhada do estudo de viabilidade para a ferrovia Dar es Salaam‐Kigali
realizada recentemente pela CPCS. Assim, a rentabilidade financeira é projetada ao nível do
projeto, assim como da perspetiva dos possíveis financiadores (ou seja, fornecedores de dívida
e capital próprio).
Principais pressupostos
A tabela seguinte apresenta os principais pressupostos utilizados para a análise financeira.
Tabela C‐5: Principais pressupostos
Pressuposto
Período de avaliação

Descrição
 Período de avaliação do projeto: 60 anos


Período de operações efetivo: 54 anos



Construção DAR‐Morogoro: 2017‐2019



Construção Morogoro‐Makutupora: 2018‐2021



Construção Makutupor‐Isaka: 2019‐2024
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Descrição
 Construção Isaka‐Mwanza: 2019‐2024


Construção Isaka‐Kigali‐Kabanga: 2019‐2024

Fatores
macroeconómicos



Taxa de inflação: 2%



O modelo foi desenvolvido em USD

Estrutura fiscal



Pressupõe‐se que os fornecedores de capital próprio e acionistas da empresa de
exploração serão provavelmente os dois Governos, do Ruanda e da Tanzânia,
em parceria



Sem o pagamento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas



O IVA e os direitos sobre as importações foram excluídos na projeção das CAPEX,
dos custos operacionais e das receitas do projeto ferroviário



Utilizado método de amortização linear



Os investimentos em material circulante são amortizados, em média, ao longo
de 25 anos



As CAPEX de infraestrutura são amortizadas o longo de vários períodos de
acordo com o tipo de ativo

Distribuição de
dividendos



100% de qualquer capital em excesso será distribuído em forma de dividendos
aos detentores de capital próprio

Tarifas de transporte de
mercadorias e de
passageiros



Prevê‐se que as despesas médias de transporte ferroviário para carga geral e
contentorizada ao longo da rota ferroviária proposta sejam na ordem dos 0,055
dólares por ton/km.



Prevê‐se que a tarifa média de transporte de mercadorias para sólidos a granel
e líquidos a granel seja de 0,070 dólares por ton‐km.



Pressupõe‐se que as estimativas da tarifa de transporte de mercadorias cresçam
a um fator de subida de preço real anual de 0.75% por ano para ter em conta a
melhoria da fiabilidade e o tempo de trânsito



Para o preço do bilhete de comboio de passageiro, utilizámos apenas duas
classes de passageiros; o bilhete com dormida utilizou uma tarifa de 0,0352
dólares/km e o bilhete diário utilizou uma tarifa de 0,0129 dólares/km em
preços de 2025. Estas tarifas foram, de forma prudente, mantidas constantes
sem ajustes à inflação ou crescimento real dos preços durante o período em
causa

Rendimentos acessórios



Pressupõe‐se uma média de rendimentos acessórios de 3,5% das receitas totais
de passageiros

Custos com material
circulante



Pressupõe‐se que a estrutura de aquisições do material circulante seja feita em
intervalos de cinco anos, com base nos requisitos anuais de material circulante
previstos para um prazo de cinco anos.

Amortização e valores
residuais
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Pressuposto
Financiamento da dívida

Financiamento
capitais próprios

em

Taxa de retorno mínima
para o VALF do projeto

Descrição
 Foi utilizado uma relação dívida‐capital próprio de 70:30 para os custos de
investimento em material circulante e infraestrutura — em consonância com os
padrões da indústria59


Pressupõe‐se que a dívida seja financiada por instituições financeiras
internacionais (IFI) e agências de crédito à exportação (ACE), com um prazo
médio de 20 anos, que inclui até oito anos de carência.



A taxa de juro implícita na dívida é uma taxa LIBOR USD a seis meses de 2,54%
mais uma margem de 3,2% (para bancos de desenvolvimento) e 7,54% (para
bancos comerciais). Acrescem ainda as comissões aplicáveis.



Pressupõe‐se que o capital próprio seja concedido pelo setor público (isto é, os
dois Governos).



Pressupõe‐se uma taxa de retorno mínima (“hurdle rate”) de 8% (nominal) e
5,88% (real) para fazer uma estimativa da rentabilidade de capitais próprios do
Estado.



A taxa de retorno mínima utilizada para estimar a rentabilidade não alavancada
do projeto é o CMPC, estimado em 7,01% (nominal) e 4,91% (real).



A taxa de retorno mínima utilizada para estimar a rentabilidade não alavancada
do projeto é o CMPC, estimado em 7,01% (nominal) e 4,91% (real).

Fonte: Análise da CPCS.

Estrutura de custos operacionais e de capital
A análise assume que o setor público seria responsável por financiar e operar o projeto
ferroviário. As operações seriam possivelmente realizadas pelo setor privado, consoante a
escolha final do Governo sobre o modelo operacional e a respetiva adoção da estrutura de
exploração.
Despesas de capital de infraestrutura
Prevê‐se que o CAPEX seja de 9 mil milhões de dólares, com um custo médio por km de 6
milhões de dólares. Desses valor, o custo de eletrificação é cerca de 6,4% dos custos totais de
infraestruturas ou, aproximadamente, 584 milhões de dólares.
Tabela C‐6: CAPEX da ligação Dar es Salaam‐Kigali
Secção
Dar es Salaam‐Morogoro
Morogoro‐Makutopora
Makutopora‐Tabora
Tabora‐Isaka
Isaka‐Kigali
Total

Comprimento (km)
205
336
294
133
547
1.515

Montante
(M USD)
1.215 $
1.924 $
1.700$
758$
3.509$
9.106$

Custo unitário
(M USD por km)
5,93$
5,73 $
5,78$
5,70$
6,42$
6,00$

59

O estudo de 2012 feito pelo Banco Mundial e o PPIAF, entitulado “Government Support to Public Private
Partnerships: 2011 Highlights”, verificou que mais de 57% dos 80 projetos ferroviários de parceria público‐
privada tiveram uma relação dívida/capital próprio de 70/30.
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Custos de capital da estação de passageiros
Para além dos ativos infraestruturais, identificámos 12 estações para passageiros — cinco
designadas como estações principais e sete como estações médias — e previmos 10 pequenas
paragens. O dispêndio de capital inicial total para estações de passageiros é de 34,5 milhões de
dólares e o dispêndio futuro de capital é de 43 milhões de dólares.
As estações principais serão de tamanho suficiente para previsões de passageiros para 15 anos
e incluirão todas as comodidades esperadas para uma estação ferroviária de passageiros
moderna. Incluirão uma linha para o embarque e desembarque de passageiros e uma linha
adicional para a utilização especial por passageiros. Ambas as linhas incluirão disposições para
a limpeza e inspeção das carruagens, assim como a manutenção leve de carruagens e
locomotivas. O custo estimado para a construção das estações principais é de 5 milhões e
incluímos 1 milhão de euros para melhorias num prazo de 15 anos.
As estações médias serão concebidas para acomodar os níveis de tráfego previstos para 15 anos.
Cada estação incluirá uma linha para o embarque e desembarque de passageiros. Num prazo
de 15 anos, garantimos um orçamento para que as estações médias sejam transformadas em
estações principais. O custo de construção estimado das estações médias é de 1 milhão e
incluímos 4 milhões adicionais para transformar as estações em estações principais num prazo
de 15 anos.
As paragens rápidas não terão um serviço programado regular. Os comboios só irão parar se
houver um aviso prévio de embarque ou desembarque de passageiros. Os comboios farão a
paragem na linha principais e as instalações incluirão apenas uma plataforma de passageiros e
um pequeno edifícios para a venda de bilhetes. Num prazo de 15 anos, garantimos um
orçamento para transformar as paragens rápidas em estações médias e para implementar 10
novas paragens rápidas. Estimamos que a construção das paragens rápidas seja de 250 mil
dólares e incluímos 750 mil dólares num prazo de 15 anos para as transformar em estações
médias.
Custos de capital de material circulante
O requisito total de investimento em material circulante para transportar o tráfego de
passageiros e transporte de mercadorias do cenário de base para toda a rede é de 6,2 mil
milhões de dólares. Os requisitos de material circulante foram estimados com base nas
projeções de tráfego para 60 anos e utilizando os pressupostos incluídos na tabela seguinte.
Tabela C‐7: Pressupostos de material circulante
Equipamento

Custos de aquisição

Locomotivas
Vagões
Carruagens de
passageiros

3,5 M de dólares
125 mil dólares
850 mil dólares

Anos até à
recuperação do
capital
15 anos
15 anos
15 anos

Custo da
recuperação do
capital
1,4 M de dólares
50 mil dólares
340 mil dólares

Vida do
equipamento
25 anos
25 anos
25 anos

Fonte: CPCS

Determinou‐se que o investimento total de 54 anos em material circulante é de 2.456 mil
milhões de dólares para locomotivas (uma média de 45 milhões de dólares por ano), 2.851 mil
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milhões de dólares para vagões (52 milhões de dólares por ano) e 708 milhões de dólares por
carruagem de passageiros (uma média de 13 milhões de dólares por ano). No entanto, é
importante realçar que este investimento é bastante diferido visto que o tráfego dos anos
posteriores é significativamente superior ao dos primeiros anos, conforme evidenciado pelo
gráfico seguinte.
Figura C‐6: Requisitos de locomotivas e investimento anual em capital

Figura C‐7: Requisitos de vagões e investimento anual em capital
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Figura C‐8: Requisitos de carruagens e investimento anual em capital

Pressupõe‐se que a estrutura de aquisições do material circulante seja feita em intervalos de
cinco anos, com base nos requisitos anuais de material circulante previstos para um prazo de
cinco anos.

Resultados financeiros
A rentabilidade financeira não alavancada após impostos do cenário de base mostra um VALF
negativo de 4.322 mil milhões de dólares e uma TIRF de 3,10%.
O VALF e a TIR de capital próprio do Estado no cenário de base mostram um VAL negativo de
4.486 mil milhões de dólares e uma TIR de 2,67%
Os resultados do cenário de base acima indicam que o projeto ferroviário proposto não gera
receitas suficientes para recuperar os custos de investimento e cobrir os custos operacionais de
forma independente. A TIR de capital próprio do Estado está muito abaixo da taxa de retorno
mínima de 5,88%, o que poderá implicar que os fluxos de caixa gerado não são suficientes para
permitir que os acionistas recuperem o investimento. Desta forma, os resultados demonstram
que o projeto ferroviário proposto necessitará de apoio financeiro contínuo por parte dos dois
Governos para ser financeiramente sustentável.
Os rácios de cobertura do serviço da dívida (DSCR) estimados para os primeiros 12 anos de
operações estão abaixo de 1,00, variando entre 0,10 no 1.º ano e 0,24 no 12.º ano, com o DSCR
mínimo a acontecer em 2025, o primeiro ano de operações.
Os DSCR melhoram significativamente a partir do 13.º ano, com um DSCR médio de 5,40 durante
o período de reembolso. Os baixos níveis de DSCR indicados durante os primeiros 12 anos de
operações mostram que o projeto ferroviário proposto não é capaz de gerar fluxos de caixa
suficientes para cumprir na totalidade as suas obrigações em termos de dívida durante este
período de défice financeiro.
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Análise económica
A análise económica do projeto ferroviário proposto vai além da avaliação financeira ao ter em
consideração fatores externos não financeiros e impactos num leque mais alargado de partes
afetadas. Para este efeito, a CPCS desenvolveu um modelo económico detalhado para estimar
custos, benefícios e rentabilidade económicos da linha ferroviária proposta às várias partes
interessadas envolvidas.
A finalidade da análise é permitir que os responsáveis pela tomada de decisão avaliem a
viabilidade económica do projeto proposto, tendo em consideração vários cenários
operacionais. Realizámos esta análise através da aplicação de metodologias normalmente
aceites para a avaliação económica de projetos de infraestruturas,60 conforme adequado num
nível de viabilidade de análise. A base para estimar o impacto económico do projeto é a análise
custo‐benefício (ACB), que é utilizada para quantificar, na medida do possível, os custos e
benefícios económicos de projetos usufruídos por diferentes partes interessadas do projeto.
Assim como a avaliação financeira, a análise económica considera um horizonte temporal de 60
anos para o projeto, que inclui o período de construção.
As métricas de decisão utilizadas são o valor atual líquido económico (VALE) do investimento, a
relação custo‐benefício (RCB) e a taxa interna de rentabilidade económica (TIRE). O VALE é
basicamente o valor descontado de um custo ou benefício. Mede a diferença entre os benefícios
e custos sociais totais descontados. Os projetos com um VALE superior a zero são mais valiosos
para a sociedade. A RCB é a relação entre os benefícios sociais totais descontados e os custos
sociais totais descontados. Por fim, a TIRE representa a rentabilidade social do projeto. Também
representa a taxa de desconto a que os custos e benefícios totais descontados são iguais (VALE
= 0).
Principais pressupostos económicos
Na avaliação dos projetos, é utilizada a taxa de desconto social (TDS) para expressar custos e
benefícios económicos futuros em termos de valor atual. Realizámos a avaliação com uma taxa
de desconto de 12%, em consonância com a TDS recomendada pelo BAD e o Banco Mundial.
Os custos económicos são calculados deduzindo impostos, direitos e outras distorções aos
valores de custos financeiros utilizados na análise financeira, através da aplicação de fatores de
conversão (FC) adequados. É necessário projetar os fatores de conversão para transformar os
custos financeiros estimados da análise financeira nos respetivos valores económicos. O
Ministério das Finanças e do Planeamento Económico da República do Ruanda (MINECOFIN)
desenvolveu uma base de dados com fatores de conversão específicos de mercadorias (FCEM)
para mais de 5000 produtos negociáveis e bens e serviços não negociáveis no Ruanda.61
Utilizámos os CSCF para o Ruanda conforme fornecido pela base de dados do MINECOFIN como

60

Asian Development Bank (ADB), Guidelines for the Economic Analysis of Projects (1997); Guide to Cost‐Benefit
Analysis of Investment Projects (EU, 2008); Notes on the Economic Evaluation of Transport Projects (World Bank
Transport Note 5, 2005).

61

Manual do Utilizador – Base de dados de fatores de conversão específicos de mercadorias para a República do
Ruanda (dad.minecofin.gov.rw).
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substituto para estimar os valores económicos do capital, assim como os custos operacionais
deste projeto ferroviário.
Abaixo, apresentamos uma tabela de previsões de FCEM fornecidas pelo MINECOFIN; são estes
os valores que foram utilizados para obter os fatores de conversão médios aplicados ao projeto
ferroviário.
Tabela C‐8: Fatores de conversão específicos de mercadorias
Fatores de conversão específicos de mercadorias do Ruanda

FCEM
Valor

Equipamento

0,8724

Eletricidade

0,8731

Construção

0,8840

Telecomunicações

0,8622

Locomotivas ferroviárias alimentadas por fonte externa de
eletricidade ou acumuladores elétricos
Manutenção de material circulante ferroviário (vagões, locomotivas,
etc.)
Peças eletromecânicas da linha ferroviária (sinais/controlo de
tráfego, etc.)

0,8924
0,8924
0,8924

Fonte: base de dados do MINECOFIN ‐ Ministério das Finanças e do Planeamento Económico do Ruanda.

Adicionalmente, o pressuposto de fatores de conversão médios de mão‐de‐obra estimados é
de 0,78 para mão‐de‐obra qualificada e 0,39 para mão‐de‐obra não qualificada. Estes fatores
de conversão são aplicados para estimar o custo económico da mão‐de‐obra para o projeto.
Os benefícios económicos são compostos por benefícios diretos e efeitos externos (também
conhecidos como fatores externos). Os benefícios económicos diretos são obtidos através de
rendimentos mais elevados ou custos mais baixos para os produtores e utilizadores da linha
ferroviária (isto é, operadores e passageiros). Incluem o excedente do produtor, o excedente
do consumidor de transporte de mercadorias, o excedente do consumidor de transporte de
passageiros e o valor final (valores residuais dos ativos).
Para além dos benefícios diretos para os produtores e utilizadores, prevê‐se que o projeto gere
inúmeros benefícios para a sociedade em geral (efeitos externos ou fatores externos), como
resultado do desvio de tráfego do transporte rodoviário para o transporte ferroviário moderno.
Os efeitos externos incluem:


Redução das emissões de poluentes atmosféricos locais;



Redução das emissões de gases com efeito de estufa;



Melhorias na segurança rodoviária; e



Redução das despesas em manutenção das estradas.

A tabela seguinte fornece os principais pressupostos utilizados para a previsão de benefícios
económicos diretos e dos fatores externos.
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Tabela C‐9: Resumo da estimativa de benefícios económicos
Benefício económico
Excedente do produtor

Poupanças no custo de
transporte

Descrição
BENEFÍCIOS DIRETOS
O excedente bruto do produtor é igual aos rendimentos do operador do projeto (o
“produtor”). Para obter uma medição líquida do excedente do produtor, subtrai‐se
os custos de operação e manutenção às receitas totais (ajustados com os fatores
de conversão adequados). Prevê‐se que o valor atual (VA) do excedente do
produtor seja de 983 milhões de dólares.
 Prevê‐se que os benefícios de utilizadores para os carregadores (também
conhecidos como excedente do consumidor de transporte de mercadorias)
sejam de 204 milhões de dólares, em termos de valor atual, descontados a
12%. Os benefícios são calculados através da diferença no custo do transporte
de mercadorias por camiões (modo de transporte atual que os consumidores
de transporte de mercadorias desviados estão a utilizar) em comparação com
o transporte ferroviário. A taxa de utilização de camiões é comparada com a
tarifa ferroviária para estimar a vantagem de custos média do transporte
ferroviário sobre o transporte por camiões. Assim, a vantagem de custos
ferroviários reflete o maior benefício económico (excedente do consumidor)
para os transportadores.


Valores residuais

Redução das emissões de
poluentes atmosféricos
locais

O excedente total do consumidor resultante das poupanças nos custos
operacionais do transporte por autocarro e no tempo de viagem dos
passageiros está estimado nos 246 milhões de dólares para o cenário de base.

No cenário de base, o VAL do valor residual dos ativos está estimado nos 3 milhões
de dólares.
BENEFÍCIOS EXTERNOS (FATORES EXTERNOS)
Aplicámos os seguintes custos unitários ao estimar os custos sociais da poluição do
ar neste estudo.
Modo
Ruanda
Tanzânia
Autocarro*
§

Camião

Comboio de
passageiros*
Transporte
ferroviário de
mercadorias§
* 2,017 US$ por 1.000 pkm
§ 2,017 US$ por 1.000 tkm

0,40

0,49

0,44

0,53

0,17

0,21

0,07

0,08

Fonte: Análise da CPCS com base no documento “Update of the Handbook on External Costs of
Transport: Final Report”, Ricardo‐AEA, 2014.

Redução das emissões de
gases com efeito de
estufa

Os custos unitários utilizados na análise estão indicados na tabela abaixo.
Modo
Ruanda
Tanzânia
Autocarro*
§

Camião

Comboio de
passageiros*
Transporte
ferroviário de
mercadorias§
* 2,017 US$ por 1.000 pkm
§ 2,017 US$ por 1.000 tkm

0,61

0,74

0,66

0,78

0,10

0,12

0,06

0,07
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Benefício económico

Descrição
Fonte: Análise da CPCS com base no documento “Update of the Handbook on External Costs of
Transport: Final Report”, Ricardo‐AEA, 2014.

Melhorias na segurança
rodoviária

Impacto acústico

Para fornecer uma ordem de grandeza dos possíveis benefícios utilizando os
pressupostos do cenário de base acima, cerca de 6% de todos os acidentes
rodoviários serão evitados devido à introdução do projeto ferroviário, com taxas de
prevenção semelhantes para mortos, com base nos dados disponibilizados
recentemente. Isto representa uma média anual de aproximadamente 227 vidas
salvas e 383 feridos evitados em ambos os países, ao longo da duração do projeto.
O ruído gerado pelas atividades de transporte tem um efeito negativo na saúde e
nos valores imobiliários dos edifícios situados junto às infraestruturas de
transporte. Os custos unitários utilizados na análise estão indicados na tabela
abaixo.
Modo
Ruanda Tanzânia
Autocarro*

0,10

0,13

Camião§

0,12

0,14

0,08

0,10

0,07

0,08

Comboio de
passageiros*
Transporte
ferroviário de
mercadorias§
* 2,017 US$ por 1.000 pkm
§ 2,017 US$ por 1.000 tkm

Fonte: Análise da CPCS com base no documento “Update of the Handbook on External Costs of
Transport: Final Report”, Ricardo‐AEA, 2014.

Redução do custo de
manutenção das estradas

Aumento das atividades
económicas e criação de
oportunidades
de
emprego
Congestionamento
tráfego rodoviário

do

Os custos unitários utilizados na previsão da poupança nos custos de manutenção
das estradas estão mostrados na tabela abaixo (custos de manutenção por
quilómetro, USD de 2017).
Modo
Ruanda
Tanzânia
Autocarro

0,014

0,008

Camião

0,067

0,037

OUTROS BENEFÍCIOS NÃO QUANTIFICÁVEIS
Existe o impacto no emprego proveniente das despesas operacionais e de capital.
Os efeitos destas despesas no emprego são captados através do preço virtual da
mão‐de‐obra. Na verdade, o preço virtual abaixo sugere que o projeto terá um
impacto benéfico no emprego total, em vez de deslocar simplesmente o trabalho
atual por conta de outrem.
Com base na análise de tráfego, poderá haver alguns camiões e autocarros que
podem ser retirados da estrada com a introdução do projeto ferroviário.

A figura abaixo apresenta um resumo do valor estimado dos fatores externos gerados pela
ferrovia Dar es Salaam‐Kigali.
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Figura C‐9: VA dos fatores externos (milhões de USD)

Fonte: Análise da CPCS.

Resultados da análise económica
Os resultados económicos do cenário de base do projeto mostram um VALE de 3.196 mil milhões
de dólares descontados, uma taxa de desconto social de 12%, relação custo‐benefício de 0,32 e
TIRE de 6,449%.
Os resultados da análise económica estão ligeiramente acima dos fluxos de caixa financeiros
numa base anual, tendo em consideração os fatores externos que podem ser quantificados
monetariamente, como a redução das emissões e dos acidentes rodoviários. Vale a pena notar
que a avaliação da viabilidade económica do projeto é largamente influenciada pela escolha da
taxa de desconto social (TDS) aplicada. Os principais bancos de desenvolvimento, como o Banco
Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento, normalmente utilizam a taxa de desconto de
12% para a avaliação económica de projetos.62 Esta é a taxa que utilizámos na estimativa da TDS
económica.

62

J. Zuang et al, Theory and Practice in the Choice of Social Discount Rate for Cost Benefit Analysis (ADB, 2007).
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Análise ambiental
Políticas e leis aplicáveis
A legislação relevante da Tanzânia e do Ruanda está indicada na tabela abaixo.
Tabela C‐10: Políticas e leis aplicáveis
Política/Lei

Aplicabilidade/Comentário

TANZÂNIA
Política ambiental
nacional, Tanzânia
(URT, 1997)

Esta política sublinha a necessidade de integrar os problemas ambientais em todos
os setores da economia e nas atividades de tomada de decisão, planeamento e
implementação. A política ambiental é orientada pelos princípios da Declaração do
Rio sobre ambiente e desenvolvimento.

Política florestal
nacional, Tanzânia
(URT, 1998);

Os objetivos da política são garantir o fornecimento de produtos e serviços florestal
através da manutenção de uma área florestal sob gestão eficaz, aumento do
emprego e das receitas em divisas estrangeiras através do comércio e
desenvolvimento industrial com base na floresta, melhoria da estabilidade do
ecossistema através da conversão da biodiversidade florestal, bacias hidrográficas
e fertilidade dos solos, e melhoria da capacidade nacional para gerir e desenvolver
os setor florestal em colaboração com outros acionistas.

Política nacional da
água, Tanzânia (URT,
2002)

O objetivo da política para a gestão de recursos hídricos é desenvolver um quadro
abrangente para a promoção do desenvolvimento ótimo, sustentável e equitativo e
utilização de recursos hídricos para o benefícios de todos os habitantes da
Tanzânia, com base num conjunto claro de princípios orientadores.

Lei sobre a gestão
ambiental, 2004,
Tanzânia (lei n.º
20/2004)63

Uma lei que prevê quadros jurídicos e institucionais para a gestão sustentável do
ambiente; que sublinha princípios de gestão, avaliações de impactos e riscos,
prevenção e controlo da poluição, normas de qualidade ambiental e gestão de
resíduos, participação pública, cumprimento e execução.

Regulamentos de
gestão ambiental (taxas
e encargos) (alteração),
2016 (GN 191 de
3/6/2016)

Estes regulamentos contêm um plano que estabelece os encargos e taxas a pagar
por avaliações de impacto ambiental, análises de informações, análises de
avaliações e auditorias de impacto ambiental, taxas de registo de peritos
ambientais, monitorização e auditoria de conformidade ambiental, e taxas para
várias autorizações.

Lei sobre a gestão de
recursos hídricos, 2009,
Tanzânia (lei n.º
12/2009)

Uma lei que prevê um quadro jurídico e institucional para a gestão e o
desenvolvimento de recursos hídricos; que sublinha os princípios da gestão de
recursos hídricos; que prevê a prevenção e o controlo da poluição das águas; que
prevê a participação de acionistas e do público em geral na implementação da
Política nacional da água e a revogação da Lei de utilização da água (controlo e
regulação), e que prevê matérias conexas.

Política nacional de
agricultura e pecuária,
Tanzânia (1997)

A agricultura é fortemente dependente de recursos ambientais como terra, água,
floresta, ar, etc. No entanto, a utilização destes recursos pode afetar direta ou
indiretamente outros recursos naturais, através de inter‐relações complexas
existentes nos sistemas naturais. Isto implica que a utilização incorreta de terras,

63

Na Tanzânia, a autoridade competente que regula as avaliações de impacto ambiental é o Conselho Nacional
de Gestão Ambiental (NEMC)
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Aplicabilidade/Comentário
água e floresta na produção de culturas e gado pode ter efeitos mais profundos na
integridade ambiental. Para evitar essas consequências, as políticas do setor
agrícola devem ajustar‐se à política ambiental geral.

Lei sobre a conversação
da vida selvagem, Cap.
283 (Tanzânia)

Os objetivos desta lei e de todas as pessoas que exerçam poderes, apliquem ou
interpretem esta lei são ‐
(a) proteger e conservar e administrar áreas com grande diversidade biológica,
incluindo áreas húmidas que sejam representativas dos principais habitats de vida
selvagem atribuindo também estatuto de conservação especial a espécies de
selvagens endémicas, raras ou em vias de extinção, e permitir que a Tanzânia
contribua eficazmente e beneficie dos
esforços e medidas internacionais para proteger e
melhorar a biodiversidade global;
(b) proteger e conservar recursos da vida selvagem e respetivos habitats em
reservas de caça, reservas de áreas húmidas, áreas de caça controlada, áreas de
gestão da vida selvagem, áreas de dispersão, corredores de rotas migratórias,
zonas‐tampão todos os animais encontrados em áreas adjacentes a estas áreas,
através da implementação de infraestruturas adequadas, e pessoal e
equipamentos adequados. (c) promover e melhorar a contribuição do setor da vida
selvagem para o desenvolvimento sustentável da Tanzânia e a conservação e
gestão da vida selvagem e dos recursos naturais para o benefício das gerações
atuais e futuras.

Lei de terras, Cap. 113
(Tanzânia)

A lei prevê a legislação básica em termos de terras que não terras de povoações, a
gestão de terras, resolução de disputas e assuntos relacionados.

RUANDA
Política ambiental
nacional, Ruanda (2003)

O objetivo geral da política ambiental é a melhoria do bem‐estar do homem, a
utilização criteriosa de recursos naturais e a proteção e gestão racional de
ecossistemas para um desenvolvimento justo e sustentável.

Política nacional de
gestão de recursos
hídricos (Ruanda)

A política define os direitos de propriedade e utilização da água pública. Também
proíbe a poluição, o envenenamento, a interferência ou a alteração do fluxo da
água pública.

Política de terras
(Ruanda)

A política prevê a legislação básica em termos de terras que não terras de
povoações, a gestão de terras, resolução de disputas e assuntos relacionados.

Lei orgânica que
determina a
modalidade de
proteção, conservação
e promoção do
ambiente no Ruanda,
lei n.º 04/200564

Esta lei pretende: conservar o ambiente, as pessoas e os respetivos habitats;
estabelecer princípios fundamentais relacionados com a proteção do ambiente,
quaisquer meios que possam degradar o ambiente com a intenção de promover os
recursos naturais, desencorajar quaisquer meios perigosos ou destrutivos;
promover o bem‐estar social da população tendo em consideração a distribuição
equitativa da riqueza existente; considerar a durabilidade dos recursos com um
ênfase especial nos direitos iguais nas gerações atuais e futuras; garantir a todos os
habitantes do Ruanda um desenvolvimento sustentável que não prejudique o
ambiente e o bem‐estar social da população; criar estratégias de proteção e

64

No Ruanda, a Autoridade de Gestão Ambiental do Ruanda (REMA) é a autoridade competente que regula as
avaliações de impacto ambiental.
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Aplicabilidade/Comentário
redução dos efeitos negativos no ambiente e de substituição do ambiente
degradado.

Áreas de preocupação específicas do projeto
A viabilidade dos desenvolvimentos propostos depende de uma variedade de fatores mais
vastos do que as considerações ambientais, que foram realçados nos estudos analisados e estão
indicados abaixo.


A falta de políticas e planos de gestão ambiental para a gestão de componentes
ambientais do sistema ferroviário, e documentos de orientação para a gestão ambiental.



Fugas de combustível, óleo e gordura nas principais estações ferroviárias, depósitos de
gasóleo, oficinas de reparação e estaleiros de construção.



Falta de licenças para o armazenamento de combustíveis e óleos, e falta de programas
de inspeção de depósitos para verificar fugas.



A utilização de painéis solares, nas estações em que foram instalados, não está
otimizada, visto que algumas estações não têm fornecimento de eletricidade.



Falta de sistemas documentados de gestão de resíduos. Os resíduos sólidos produzidos
pelas atividades ferroviárias devem ser segregados antes de serem eliminados em
instalações públicas de eliminação de resíduos, visto que parte dos resíduos estão
contaminados com óleo e gordura.



Inadequação geral em termos de fornecimento de água nas áreas operacionais.



Falta de estruturas de gestão adequadas para águas residuais, apresar da toxicidade da
maioria das águas residuais provenientes das atividades ferroviárias. A água é libertada
em esgotos nas proximidades sem qualquer tratamento e os sistemas de drenagem de
águas pluviais estão bloqueados e/ou estragados em algumas secções, o que resulta na
centralização de água em diferentes pontos no local de trabalho.



O saneamento é, em geral, fraco, com a maior parte das estações com poucas latrinas
ou com latrinas num estado deplorável.



Algumas estações ferroviárias, oficinas, edifícios residenciais e outros locais de trabalho
estão coberto por telhados compostos por amianto, embora haja um plano de gestão
de amianto implementado.

Gestão da segurança
 Embora algumas instalações estejam registadas como empresas, não foram
disponibilizados certificados de registo para todas as estações, oficinas e depósitos.


Algumas estações não têm comités de saúde e segurança ou representantes designados
de saúde e segurança.



Amianto, querosene, óleos diesel, gordura e metais pesados são utilizados e
armazenados em alguns locais. No entanto, existe uma falta de fichas de dados de
segurança de materiais disponíveis para estas substâncias. Em alguns casos, substâncias
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como o querosene são armazenadas em conjunto com outros equipamentos e
instalações, expondo os trabalhadores a gazes nocivos e possíveis incêndios.


Nem sempre há equipamentos de proteção pessoal adequados disponíveis para os
trabalhadores, expondo‐os a acidentes e riscos de lesões.



Nem todas as instalações ou áreas operacionais estão equipadas com kits de primeiros
socorros.



Falta de planos de segurança em caso de incêndio; os extintores disponíveis estão, por
vezes, vazios e não são inspecionados regularmente.



Falta de planos de resposta de emergência documentados em algumas instalações e
poucos trabalhadores têm formação em resposta a emergências.



Nem todas as instalações são vigiadas por pessoal de segurança e algumas são expostas
a roubos e vandalismos.



Algumas instalações têm fugas nos telhados, janelas partidas, paredes rachadas, pisos
desgastados e paredes sujas.



Falta de um plano de avaliação de riscos documentado implementado no sistema
ferroviário.

Impactos sociais e ambientais específicos do projeto
Com base nas características das áreas de estudo locais, estão identificadas abaixo as principais
considerações sociais e ambientais definidas para o desenvolvimento do projeto.
Tabela C‐11: Impactos identificados nos estudos‐piloto
Impactos positivos

Impactos negativos

Oportunidades de emprego

Ocupação de terras

Criação de consciencialização sobre os impactos
da linha ferroviária

Perda de equipamentos sociais e infraestruturas públicas







Demolição ou deslocação de estabelecimentos
médicos
Perda de pontos de abeberamento
Perda de instalações de produtos alimentares
Perda de reservas florestais comunitárias
Perda de sepulturas
Impacto na religião

Oportunidades de mercado

Perdas económicas e de meios de subsistência

Melhoria da economia local

Perda de reservas florestais

Facilidade de transporte

Impactos na fauna

Integração regional

Erosão e drenagem do solo

Crescimento económico

Desabamentos e deslizamentos de terras

Redução da pressão em estradas alcatroadas

Produção de resíduos sólidos

Redução dos custos dos produtos de consumo

Produção de resíduos líquidos
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Impactos positivos

Impactos negativos

Expansão de cidades e centros

Contaminação dos solos e da água

Redução do consumo de combustível

Poluição do ar (inferior à do transporte por camiões)

Redução do dióxido de carbono e melhoria da
qualidade

Ruído e vibração

do ar
Degradação dos solos devido a escavações de empréstimo
de terras e pedreiras
Poluição das águas superficiais
Contaminação das águas subterrâneas
Impactos nas áreas húmidas
Perda de locais culturais e arqueológicos
Preocupações de segurança e saúde ocupacional
Aumento da taxa de infeção por VIH/SIDA e das doenças
sexualmente transmissíveis
Propagação de doenças contagiosas e outras infeções
Impactos na paisagem local e nos atributos visuais
Incêndios florestais
Deterioração da saúde comunitária e da segurança

Foram identificados os seguintes impactos ambientais nas várias etapas de desenvolvimento do
projeto, incluindo estudos de AIAS e viabilidade realizados para fins do desenvolvimento. As
etapas de desenvolvimento incluem a escolha do local, mobilização e construção, e operacional.


Perda/perturbação de biodiversidade e espécies ameaçadas.



Perda/perturbação de áreas protegidas.



Erosão acelerada devido à perda de cobertura do solo.



Emissões atmosféricas.



Poeira e poluição sonora.



Deterioração da qualidade do ar.



Impactos na paisagem local e nos atributos visuais.



Impacto na agricultura.



Impacto nas fontes de água.



Impacto na fauna e flora.



Perda de áreas húmidas.



Produção de resíduos.
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Degradação dos solos.



Contaminação dos solos e da água.



Poluição das águas superficiais.



Contaminação das águas subterrâneas



Perda de locais culturais e arqueológicos.



Sedimentação de rios e lagos.



Vazamentos de condutores de esgotos.



Dispersão de espécies invasoras devido à destruição de árvores e arbustos.



Perturbação de ecossistemas.



Perturbação ou perda de habitats de alimentação.

Ref. CPCS: 16528

Análise jurídica e institucional
Introdução
Esta secção analisa a legislação ferroviária e sobre parcerias público‐privadas do Ruanda e da
Tanzânia para identificar leis nacionais e acordos regionais existentes que poderiam impedir a
Iniciativa Ferroviária de Alta Velocidade Transfronteiriça Continental, no que diz respeito ao
Projeto‐piloto 2: Dar es Salaam‐Kigali
Assumiremos que a infraestrutura da linha ferroviária Dar es Salaam‐Kigali será paga e
construída pelos Governos do Ruanda e da Tanzânia, mas que a linha ferroviária será operada
por uma ou várias entidades privadas através de um contrato de concessão,65 com ou sem
subsídios governamentais.
Há três cenários básicos possíveis com a concessão da linha ferroviária Dar es Salaam‐Kigali:


Um concessionário, tendo assinado uma concessão com o Governo do Ruanda, opera a
parte do Ruanda da linha ferroviária Dar es Salaam‐Kigali e faz intercâmbio de tráfego
(passageiros e bens) com outro concessionário que, tendo assinado uma concessão com
o Governo da Tanzânia, opera a parte da linha ferroviária correspondente à Tanzânia.
Dois concessionários, dois contratos de concessão. Esta situação seria algo semelhante
a duas empresas ferroviárias nacionais a operar nos respetivos países, mas com ligação

65

Tecnicamente, como o futuro operador do concessionário/ferrovia não será responsável pelo financiamento e
a construção da infraestrutura ferroviária, o tipo de contrato de PPP em questão é, na verdade, uma
“concessão”. O Centro de Recursos de Parcerias Público‐privadas em Infraestruturas do Banco Mundial explica o
conceito de concessão da seguinte forma: “Os contratos de arrendamento e concessão são, normalmente,
acordos do setor público‐privado ao abrigo dos quais o operador privado é responsável pela operação e
manutenção do serviço público, mas não pelo financiamento do investimento”. Consulte aqui. Dito isto, o termo
“concessão” também pode ser utilizado para referir o tipo de contrato que está aqui em causa: consultar, por
exemplo, o Banco Mundial, Concessioning of the Ifrikya Railway: a case study (inglês).
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na fronteira e intercâmbio de tráfego (ou seja, a Botswana Railways e a National
Railways of Zimbabwe).


Um único concessionário opera toda a linha ferroviária Dar es Salaam‐Kigali através de
dois contratos de concessão separados celebrados com o Governo do Ruanda e o
Governo da Tanzânia. Foi esta a situação no Quénia e no Uganda a respeito da ferrovia
de via métrica Mombaça‐Uganda de 2006‐2017. Ambos os Governos assinaram
contratos de concessão separados, mas praticamente idênticos, com a Rift Valley
Railways.



Um único concessionário opera toda a linha ferroviária Dar es Salaam‐Kigali através de
um único contrato de concessão celebrado com o Governo do Ruanda e o Governo da
Tanzânia. Foi isto que aconteceu com a ferrovia Dakar‐Níger, que liga Dakar (Senegal) ao
Rio Níger no Mali. O concessionário – a Transrail – recebeu a concessão dessa linha
ferroviária através de um único contrato de concessão celebrado por ambos os
Governos.

Sem prejuízo do supracitado, é importante realçar neste ponto, com base no que se segue, que:


A legislação sobre parcerias público‐privadas do Ruanda e da Tanzânia não contemplam
a possibilidade de atribuir projetos de PPP binacionais.



A Tanzânia possui uma legislação ferroviária abrangente, incluindo a criação de um
regulador dos transportes ferroviários em matéria de economia e segurança. O Ruanda
não.

Visto dessa perspetiva, o segundo cenário descrito acima é provavelmente a alternativa mais
lógica. É importante realçar que quando a concessão da Transrail foi atribuída em 2003, nem o
Senegal nem o Mail tinham legislação nacional em matéria de PPP e qualquer legislação
ferroviária existente era, no mínimo, rudimentar.
Atribuição do contrato de concessão
Ruanda – O Ruanda aprovou recentemente a lei de PPP (Lei n.º 14/2016 de 02/05/2016 que
rege as parcerias público‐privadas), regulamentos sobre PPP66 e PPP Diretrizes para PPP.
Os projetos abrangidos ao abrigo da Lei de PPP do Ruanda incluem o setor ferroviário como
uma das opções possíveis para parcerias público‐privadas.67
A Lei de PPP do Ruanda (no artigo 3) identifica apenas quatro tipos de acordos de PPP: (1)
contrato de gestão (2) “Build‐Operate‐Own”, (3) “Build‐Operate‐Transfer” e (4) “Lease‐Operate‐
Develop”.
Embora, na generalidade, os contratos de gestão e os contratos de concessão sejam dois tipos
diferentes de acordos contratuais, a definição de contrato de gestão na Secção 368 é

66

As Diretrizes fazem referência aos regulamentos emitidos ao abrigo da Lei de PPP do Ruanda, no entanto não
foi possível encontrar nada online.
67
Artigo 5, elemento 1.
68
“Contrato de gestão, no qual uma Autoridade Contratante atribui a um parceiro o direito de gerir e realizar um
serviço específico a respeito de uma infraestrutura ou outro ativo durante um período de tempo acordado”.
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suficientemente abrangente para permitir que um contrato de concessão seja considerado um
contrato de gestão.
Em todo o caso, o último parágrafo do artigo 3 da Lei de PPP do Ruanda permite que o Primeiro
Ministro, mediante despacho, prescreva qualquer outro tipo de acordo de PPP.
Todos os projetos de PPP 69 devem ser adjudicados através de um procedimento concorrencial
destinado a garantir a concorrência, transparência, justiça e não discriminação, eficiência e
eficácia, proteção da propriedade pública e do interesse público, e responsabilização.70 As
partes interessadas devem estar pré‐qualificadas.71 O procedimento de adjudicação
concorrencial pode ser feito numa ou duas fases.72
Tanzânia – As PPP na Tanzânia regem‐se pela Lei de parcerias público‐privadas, 2010. A Lei de
PPP da Tanzânia foi alterada várias vezes: em 2013, em 2014 e, mais recentemente, em
2018.73 A lei é suplementada pelos Regulamentos sobre parcerias público‐privadas, 2015.
Os projetos abrangidos pela Lei de PPP da Tanzânia incluem “infraestruturas”.74 Uma concessão
qualifica‐se certamente como um acordo de PPP, estando este último definido na Secção 2
como: “um contrato escrito que define os termos de um acordo de parceria público‐privada
celebrado entre uma autoridade contratante e uma ou mais entidades privadas”. (A Secção 2
fornece, inclusivamente, uma definição exaustiva de “parceria público‐privada”.)
A Secção 15(1) da Lei de PPP da Tanzânia estabelece que:
Todos os projetos de parcerias público‐privadas ao abrigo desta lei75 devem ser
adjudicados através de um processo de concurso aberto e concorrencial.
É possível consultar detalhes relativos ao processo de concurso concorrencial na Parte VI
(Adjudicação de projetos solicitados de parceria público‐privada) dos Regulamentos sobre
parcerias público‐privadas, 2015.
Sem conjunto comum de documentos relativos a propostas – A Lei de PPP do Ruanda e a Lei de
PPP da Namíbia fornecem mecanismos sensivelmente semelhantes para a adjudicação de um
acordo/concessão de PPP, nomeadamente um processo de concurso concorrencial. No entanto,
nenhuma foi concebido nenhum decreto para permitir que as autoridades contratantes dos dois
países emitam um conjunto comum de documentos relativos a propostas e adjudiquem um
contrato de concessão conjunto. No que toca a apenas se poder escolher um concessionário,
tal pode ser alcançado fazendo com que seja um requisito qualquer pessoa que deseje fazer
uma proposta para a concessão ferroviária num país também o fazer para a concessão
69

À exceção de projetos de parceria público‐privada provenientes de propostas não solicitadas, consulte o
Capítulo V da Lei de PPP do Ruanda.
70
Artigo 15 da Lei de PPP do Ruanda.
71
Artigo 16 da Lei de PPP do Ruanda.
72
Artigo 20 da Lei de PPP do Ruanda.
73
As várias alterações podem ser encontradas aqui (2013) e aqui (2014) e aqui (2018). A versão da lei de 2018
presente aqui no website da Assembleia Nacional está incompleta.
74
Consulte a secção 4(3)(b). Antes de ser aprovada, a lei original incluía especificamente as linhas ferroviárias
como um exemplo de infraestrutura.
75
A Secção 15(2), conforme alterada em 2018, capacita o Ministério (responsável pelo investimento) para isentar
projetos de PPP não solicitados únicos de serem objeto de um processo de concurso concorrencial.
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ferroviária no outro país. Tal exigiria uma coordenação substancial entre os Governos dos dois
países na preparação e emissão dos documentos relativos à proposta e na avaliação das
proposta recebida.
O contrato de concessão
O parceiro privado/concessionário – Nem a Lei de PPP do Ruanda nem a Lei de PPP da Tanzânia
exige expressamente que o parceiro privado seja uma pessoa coletiva e, mais importante, que
seja constituído no Ruanda ou na Tanzânia, conforme o caso.
O estatuto legal e o país de constituição do concessionário podem ser abordados nos PFR. É
óbvio que ambos os países terão de acertar um país de constituição acordado mutuamente para
que não seja necessário ter duas entidades jurídicas constituídas no Ruanda e na Tanzânia se a
ideia for ter apenas um concessionário (que seja ao abrigo de um único contrato de concessão
ou dois).
O direito das sociedades existente no Ruanda e na Namíbia permite que empresas estrangeiras
exerçam atividade no país anfitrião desde que estejam lá registadas.76 O registo, ao contrário
da incorporação que cria uma nova empresa, permite meramente que uma empresa
estrangeira existente também exerça atividade no país onde foi registada. Por isso, nesse
sentido não interessa se o concessionário foi constituído no Ruanda ou na Tanzânia.
Conteúdos – Tanto a Lei de PPP do Ruanda PPP como a Lei de PPP da Tanzânia possuem
disposições que enumeram os conteúdos/cláusulas contratuais que têm de ser incluídas no
acordo de PPP.77 Nenhuma destas questões é problemática. Precedentes e modelos e existentes
a respeito de concessões ferroviárias abrangerão todos os assuntos listados.78
Os contratos de concessão precisam, inclusivamente, de ter em consideração o enquadramento
jurídico e regulamentar que existe relativamente ao setor ferroviário em cada país. Isto será
discutido, a seguir, separadamente.
Legislação do Botswana
Ruanda – O Ruanda não tem linhas ferroviárias. Também não possui legislação ferroviária.
Possui elementos de uma política ferroviária.79 A política é muito geral. No entanto, permite a
possibilidade de “uma opção de financiamento de PPP” na forma de uma “concessão integrada
regulada por um regulador independente”.

76

Ruanda: Artigo 322 da Lei n.° 07/2009 de 27/04/2009 relativa a empresas; Tanzânia: Secção 433 da Lei das
sociedades, 2002. Consulte também os Regulamentos do Mercado Comum da Comunidade da África Oriental
(Direito de instituição).
77
A Secção 12 da Lei de PPP do Ruanda e, mais detalhadamente, a Secção 12(2) da Lei de PPP da Tanzânia.
78
Por exemplo, o Banco Mundial, Concessioning of the Ifrikya Railway: a case study (inglês) na página 17 e
seguintes. Esta é uma tradução em inglês do original em francês. Pode referir‐se igualmente o Contrato de
concessão RAHCO‐Tanzania Railway Limited de 2007 e os dois contratos de concessão de 2006 assinados pela Rift
Valley Railways com o Governo da Tanzânia e o Governo do Uganda.
79
República do Ruanda, Ministério das Infraestruturas, Estratégia e Política de Transportes Públicos para o
Ruanda (Kigali: outubro de 2012), no parágrafo 4.6.6.
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Dois organismos no Ruanda têm poderes sobre a infraestrutura ferroviária e o transporte
ferroviário, nomeadamente o Ministério das Infraestruturas80 e a Agência de Desenvolvimento
dos Transportes do Ruanda.81
Tanzânia – Foi promulgada uma nova Lei ferroviária, 2017 pela Assembleia Nacional a 13 de
setembro de 2017, e aprovada pelo Presidente a 13 de outubro de 2017. Os regulamentos
criados ao abrigo da antiga Lei ferroviária de 2002, desde que não sejam inconsistentes com a
nova Lei, continuam em vigor até que sejam expressamente revogados.82
Existem duas operadoras ferroviárias principais na Tanzânia:


A Lei ferroviária de 2017 estabelece uma nova empresa que será conhecida como
Tanzania Railways Corporation (TRC). Na prática, a Tanzania Railways Limited e a Reli
Assets Holding Company (RAHCO) fundiram‐se numa nova empresa;83 e



A Autoridade Ferroviária Tanzânia‐Zâmbia (TAZARA)84 continua a existir e não é afetada
pela nova lei.85

A Lei ferroviária de 2002 prevê que ninguém, exceto com o consentimento escrito do regulador
ferroviário, deve gerir a infraestrutura ferroviária ou prestar serviços de transporte ferroviário
sem uma licença do operador ferroviário.86
Ao abrigo da Lei ferroviária de 2017, TRC está autorizada, em virtude da própria lei, a gerir a
infraestrutura ferroviária e a prestar serviços de transporte ferroviário. Não é necessária
nenhuma licença do regulador ferroviário. Qualquer terceiro pode gerir a infraestrutura
ferroviária e/ou prestar serviços de transporte ferroviário em virtude de um contrato de
concessão/PPP celebrado com a TRC. Também não é necessária nenhuma licença do regulador
ferroviário.
A principal disposição é a Secção 5(d), que prevê o seguinte:
Os objetos da [TRC] serão –
(d)
celebrar acordos contratuais com outras pessoas de forma a garantir o
fornecimento de serviços de transporte ferroviário, quer por meios de concessão,
empreendimento conjunto, parceria público‐privada ou outros, e para este fim
delegar as suas funções de desenvolvimento ou manutenção de serviços de
infraestrutura ferroviária.

80

Website oficial aqui com a missão e o desígnio aqui.
Lei orgânica n.º 02/2010 de 20/01/2010 que estabelece a Agência de Desenvolvimento dos Transportes do
Ruanda (RTDA) e determina a sua missão, estrutura e funcionamento. Website oficial aqui.
82
Secção 114(2) da Lei ferroviária, 2017.
83
The Citizen, RAHCO, TRL merged to form new corporation (em inglês) (14 de setembro de 2017). Consulte
também as secções 115, 117 e 118 da Lei ferroviária, 2017.
84
Website oficial da TAZARA aqui.
85
A Secção 2(2) da Lei ferroviária de 2017 prevê que: “Esta lei não se aplica ao empreendimento da Autoridade
Ferroviária Tanzânia‐Zâmbia”.
86
Secção 24(4) da Lei ferroviária, 2002.
81
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Circulação transfronteiriça de pessoas e bens por via ferroviária
Dado que o Ruanda e a Tanzânia são Estados‐Membros da Comunidade da África Oriental
(CAO), já existe uma harmonização substancial nas leis comerciais gerais destes dois Estados,
incluindo alfândega, circulação de bens e pessoas, etc. Esta harmonização aumentará ao longo
do tempo, à medida que todos os compromissos feitos pelos dois Estados ao abrigo do
Protocolo de União Aduaneira e um Protocolo de Mercado Comum do Tratado da CAO
estiverem integralmente implementados.
Todo o problema de harmonização no transporte ferroviário entre os Estados‐Membros da CAO
foi amplamente abordado no Relatório final da CPCS para o Projeto de melhoria do setor
ferroviário da CAO (13 de julho de 2016) no Capítulo 9 (“Quadro de harmonização”).87
Segue‐se um mera chamada de atenção para os textos principais que regem este domínio do
direito.
Tratados da CAO ‐ O Ruanda e a Tanzânia, em conjunto com o Burundi, o Quénia, o Sudão do
Sul e o Uganda, são Estados‐Membros da CAO.88 A CAO foi formada ao abrigo do Tratado que
institui a Comunidade da África Oriental.
Os objetivos do Tratado da CAO estão definidos no Artigo 5 do mesmo, que tem a seguinte
redação:
1.

Os objetivos da Comunidade serão desenvolver políticas e programas
destinados a ampliar e aprofundar a cooperação entre os Estados‐Parceiros
nos campos político, económico, social e cultural, investigação e tecnologia,
defesa, segurança e assuntos jurídicos e judiciais, para benefício mútuo.

2.

De acordo com as disposições do parágrafo 1 deste Artigo, os Estados‐
Parceiros comprometem‐se a celebrar entre elas e de acordo com as
disposições deste Tratado, uma União Aduaneira, um Mercado Comum,
subsequentemente uma União Monetária e, por fim, uma Federação Política
de forma a fortalecer e regular as relações industriais, comerciais,
infraestruturais, culturais, sociais, políticas e outras relações dos Estados‐
Parceiros com o objetivo de, em caso de haver um desenvolvimento
acelerado, harmonioso e equilibrado e uma expensão sustentada das
atividades económicas, os benefícios dos mesmos serem equitativamente
partilhados.

Artigo 89 do Tratado da CAO (“Políticas comuns de transportes e comunicações”) prevê em
parte que:
De forma a promover a concretização dos objetivos da Comunidade conforme
estabelecido no Artigo 5 deste Tratado, os Estados‐Parceiros comprometem‐se a
desenvolver políticas de comunicações e transportes coordenadas, harmonizadas e
complementares; a melhorar e expandir as ligações de comunicações e transportes
existentes; e a estabelecer novos como meios de promover a coesão física dos

87
88

O relatório completo pode ser encontrado aqui no website da CAO.
Website oficial da CAO aqui.
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Estados‐Parceiros, de modo a facilitar e promover o movimento de tráfego dentro
da Comunidade.
Adicionalmente, o artigo 91 é inteiramente devotado a ferrovias e ao transporte ferroviário.
Protocolos do Tratado da CAO – O Tratado da CAO contém dois protocolos para executar o
objetivo dos Estados‐Parceiros de estabelecer, entre outras coisas, uma União Aduaneira e um
Marcado Comum, nomeadamente:


Protocolo que institui a União Aduaneira da Comunidade da África Oriental;89 e



Protocolo que institui o Mercado Comum da Comunidade da África Oriental.90

Artigo 38(1) do Protocolo de Mercado Comum (“Políticas de coordenação de transportes”)
prevê especificamente que:
Os Estados‐Parceiros comprometem‐se a desenvolver políticas de transporte
coordenadas e harmonizadas para fornecer modos e serviços de transporte
adequados, fiáveis, seguros e internacionalmente competitivos para o
desenvolvimento e a consolidação do Mercado Comum.

89

Este Protocolo foi assinado pelos Chefes de Estado do Quénia, da Tanzânia e do Uganda no dia 2 de março de
2004 em Arusha, Tanzânia. O Ruanda aderiu à União Aduaneira em 2008 e começou a aplicar os seus
instrumentos em julho de 2009.
90
Este protocolo foi celebrado a 1 de julho de 2010, após a ratificação dos cinco os Estados‐Membros na altura:
Burundi, Quénia, Ruanda, Tanzânia e Uganda.
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Anexo D. Estratégia de
Financiamento para os
Projetos-Piloto Acelerados:
Gaborone-Walvis Bay e Dar
es Salaam-Kigali
Introdução
Aplicámos a abordagem de três passos delineada no Capítulo 5.
1. O primeiro passo inclui a análise dos benefícios públicos e viabilidade financeira do
projeto, da capacidade do governo e da disponibilidade do setor privado a fim de
avaliar as opções de execução mais adequadas para o projeto.
2. No passo seguinte, examinamos os mecanismos de financiamento disponíveis para
cada um destes projetos.
3. No último passo, consideramos as opções de financiamento que poderão ser
adequadas.
Cada um destes passos foi executado de forma sequencial, ou seja, a avaliação de cada passo
afeta a análise e o resultado dos passos seguintes. Por exemplo, se concluímos no primeiro
passo que o Governo soberano não está disposto a aceitar investimento privado, o passo
seguinte foi alterado para considerar apenas as opções de financiamento público ou dar
orientações para incentivar o financiamento privado mediante o cumprimento de determinadas
condições.

Análise da execução do projeto
Nesta secção, avaliamos qual o mecanismo de execução do projeto, ou seja, o projeto deverá
ser executado por meio de financiamento público ou uma PPP. Esta análise preliminar serve de
base ao passo seguinte no qual examinamos o grau de PPP que poderá ser aplicável a cada um
dos projetos‐piloto, se for esse o caso. Em seguida, avaliamos o nível de mecanismos de
financiamento disponíveis e reconhecemos as fontes de financiamento. A tabela seguinte
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apresenta um resumo das nossas conclusões sobre as quatro questões principais que iremos
avaliar nesta secção.
Tabela D‐1: Benefícios públicos, viabilidade financeira, capacidade do governo e disponibilidade do setor
privado

Há algum benefício
público?
(retorno económico
descontado de uma
taxa social de 12%)
O projeto é
financeiramente
viável?
(VAL menos uma
taxa de desconto de
4,91% de retorno
real**)

O Governo ou
Governos estão
empenhados na
participação do setor
privado?

Mmamabula – Gaborone – Walvis Bay
Cenário base:
VALE* = (162) milhões de USD
TIRE = 11,5%

Dar es Salaam – Kigali
Cenário base:
VALE = (3196) milhões de USD
TIRE = 6,45%

CAPEX: 6,2 mil milhões de USD (1,3 milhões
para eletrificação)
Material circulante: 11 mil milhões de USD

CAPEX: 9,1 mil milhões de USD (590
milhões para eletrificação)
Material circulante: 6,2 mil milhões de
USD

Cenário base:
VAL = 1182 milhões de USD
TIR = 6,2%
TIR capitais próprios = 6,9%
Compromisso: Sim
Capacidade: Não
Botswana: O Governo tem experiência em PPP
desde a adoção da política de privatizações no
ano 2000. Em 2016, criou uma Unidade de PPP
com vista à plena implementação da sua política
de PPP.
Namíbia: O Governo continua a apresentar uma
capacidade reduzida para implementar PPP. Em
junho de 2019, apenas tinha dois projetos de
PPP, sendo que ambos se encontravam na fase
de estudo de viabilidade.

O setor privado tem
capacidade para
executar o projeto?

Poderá ser possível envolver o setor privado
numa parte do projeto dado que a TIR dos
capitais próprios (aproximadamente 7%) está
próxima do retorno dos capitais próprios exigido
pelos investidores internacionais (prémio de
risco do capital + taxa de juros sem risco) para o
Botswana – 9,68%. Contudo, o mesmo não é
válido para a Namíbia onde o retorno mínimo
sobre os capitais próprios seria 11,97%. Ver
análise abaixo.

Cenário base:
VAL = (4322 milhões) de USD
TIR = 3,1%
TIR capitais próprios = 2,67%
Compromisso: Sim
Capacidade: Não
Ruanda: O Governo emitiu diretrizes
em matéria de PPP e reconheceu a
importância dos capitais privados para
o desenvolvimento do país. Contudo,
apenas é conhecido um exemplo de
uma PPP no país, designadamente no
setor da água com um custo total de 61
milhões de USD.
Tanzânia: O Governo reviu a política
nacional em matéria de PPP em 2018.
Contudo, a capacidade do Governo
para implementar PPP continua
reduzida.
O prémio de risco do capital é
demasiado elevado para os respetivos
países para que o setor privado se sinta
tentado em investir.

Além disso, de momento, ainda não se conhece
a capacidade de absorção do setor privado.
* O VAL (valor atual líquido) económico é o valor dos benefícios menos os custos, descontado de uma taxa de retorno económico de 12%. A taxa de
retorno económico é uma taxa recomendada aplicada pelo Banco Mundial na avaliação do retorno económico dos projetos. O retorno económico é
calculado como o retorno financeiro mais o retorno adicional decorrente de impactos económicos associados, como a criação de emprego.
** A taxa financeira de 4,91% é a taxa das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos acrescida da taxa de juro preferencial dos EUA.
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Os benefícios públicos e a viabilidade financeira de ambos os projetos são apresentados ao
pormenor no Anexo B e Anexo C. Embora os benefícios públicos, avaliados em termos de
retorno económico, e o retorno financeiro sejam baixos, escusado será dizer que estas linhas
representam grandes necessidades em termos de infraestruturas ao abrigo da AIHSRN. Estas
linhas foram selecionadas após uma análise preliminar pormenorizada conforme apresentada
na secção 2 do relatório. Discutimos cada uma destas linhas nesta secção.
Benefícios públicos
Consideramos que para ambas as linhas existem benefícios públicos, embora com uma TIR
económica inferior a 12%, que é a taxa prescrita pelo Banco Mundial. Com um desconto de 12%,
o projeto gera benefícios negativos e, como tal, afigura‐se necessário repensar o projeto em
termos da sua utilização. Para o cenário base da linha Dar es Salaam‐Kigali, a TIR económica é
6,45%. A linha Mmamabula‐Walvis Bay apresenta benefícios públicos mais adequados visto que
tem uma TIR económica de 11,5% no cenário base. Contudo, devem ser instituídas salvaguardas
adicionais em ambos os casos para aumentar os benefícios públicos decorrentes do
desenvolvimento das linhas ferroviárias. Por exemplo, a baixa pegada de carbono dos caminhos
de ferro face à utilização de camiões ajuda a diminuir o total de emissões de carbono. Neste
caso, poderia aplicar‐se um imposto sobre os camiões ou imposto sobre a gasolina para
incentivar a circulação de mercadorias por via ferroviária.
Viabilidade financeira
A viabilidade financeira diz respeito à capacidade do projeto gerar o retorno financeiro
pretendido pelo investidor. O retorno financeiro pretendido é também conhecido como a taxa
de rentabilidade esperada. A taxa de rentabilidade esperada de um projeto é baixa se o
investidor for o setor público, e alta se o investidor for uma empresa privada. Tal deve‐se, por
um lado, ao facto de muitos dos riscos do projeto, por exemplo, risco fundiário, serem melhor
controlados pelo setor público e, por outro, ao facto do custo de financiamento ser mais baixo
para o setor público.
No caso da linha Dar es Salaam‐Kigali, consideramos que o projeto é inviável no cenário mais
otimista. As projeções foram efetuadas com base num rácio dívida/capitais próprios de 70:30.
A dívida é obtida junto de Instituições Financeiras Internacionais e bancos comerciais com uma
taxa de retorno de 5,74% e 9,79% respetivamente. Além disso, o custo dos capitais públicos é
de 8% para uma participação de 30% no projeto. De referir que a análise financeira é
representada em moeda forte, isto é, dólares dos EUA, e não na moeda local dos países que
irão beneficiar com este projeto. Neste caso, devemos frisar que o risco cambial é passado para
o promotor do projeto ou é absorvido pela facilidade de garantia de risco cambial. Este tema é
discutido na secção seguinte. Caso não sejam cumpridos os pressupostos do cenário base, o
projeto iria exigir um apoio público avultado. O próximo passo seria aferir se os governos destes
países são favoráveis à participação do setor privado e se o setor privado poderá estar
interessado em contribuir para o desenvolvimento destes projetos.
Para a linha Mmamabula‐Walvis Bay, consideramos que, embora o projeto tenha uma taxa de
retorno sobre capitais próprios adequada para suscitar interesse do setor privado, a TIR dos
capitais próprios de 6,9% é baixa para o setor privado assumir totalmente o projeto. A
estruturação do projeto com empréstimos concessionais junto de bancos de desenvolvimento
multilaterais poderia tornar o projeto mais viável, permitindo‐lhe atrair participantes do setor

| E‐3

RELATÓRIO FINAL | Estudo Preliminar Pormenorizado (EPP) da Rede Ferroviária
Integrada Africana de Alta Velocidade no âmbito da Visão 2063 e Plano Diretor

Ref. CPCS: 16528

privado. Para esta secção, recomendamos que o nível de viabilidade do projeto seja aumentado
por empréstimos concessionais.
Compromisso do Governo para com as PPP
Somos da opinião que todos os governos têm pouca experiência em PPP, à exceção do
Botswana. Por exemplo, no Ruanda apenas há conhecimento de um projeto de PPP – em junho
de 2018 o Governo publicou as diretrizes para as parcerias público‐privadas, no seguimento das
quais se tornou no primeiro país africano a lançar com um sucesso um projeto de PPP no setor
da água com vista ao fornecimento de 40.000 metros cúbicos de água aos habitantes.91
Contudo, o sucesso das PPP no Ruanda é relativamente desconhecido. Pode afirmar‐se que o
Governo reconhece a importância da participação do setor privado, mas, de momento, falta‐
lhe capacidade para levar a cabo a adjudicação de projetos de PPP no setor ferroviário. Da
mesma forma, a Namíbia só tem dois projetos de PPP na forja, sendo que ambos ainda se
encontram na fase do estudo de viabilidade. Por conseguinte, não é evidente que, à exceção do
Botswana, outros países consigam atrair investimento privado na escala que é necessária para
uma PPP no setor ferroviário. Por conseguinte, mais à frente discutimos a possibilidade de uma
PPP para a ligação Walvis Bay‐Mmamabula.
Capacidade do setor privado para participar em projetos da AIHSRN
Em vez de determinarmos se existe um número adequado de empresas ou se estas poderão
estar interessadas em investir nestes projetos, começámos a nossa análise por avaliar o prémio
de risco do capital que poderá ser exigido por um investidor hipotético. O investidor hipotético
poderá investir em todo o projeto ou em parte do projeto. Esta análise é realizada para todo o
projeto. É possível que os governos consigam segregar partes lucrativas da rede ferroviária,
incluindo serviços ferroviários, de forma a atrair investimento privado para parte dos projetos.
Por exemplo, quando a infraestrutura estiver construída, os governos poderão encontrar
interesse junto do setor privado para o financiamento, exploração e manutenção do material
circulante, incluindo locomotivas e vagões. Contudo, a nossa análise revela que, de acordo com
as projeções atuais, estes projetos como um todo não são viáveis para o setor privado investir
porque o prémio do risco do capital é superior ao retorno gerado pelos projetos. Além disso, a
nossa pesquisa sobre o prémio de risco do capital também mostra que os investidores
internacionais irão exigir prémios de risco muito altos para investirem em projetos tão grandes,
isto é, o prémio de risco aumenta quanto maior o investimento necessário.
Por exemplo, no caso do Ruanda, o país não tem atualmente uma notação soberana e o prémio
de risco estimado ascende a 22,6%.92 Nesta situação, o retorno total exigido pelo setor privado
seria 22,6% + 2,54%, o que perfaz 25,14%. Este valor é consideravelmente superior ao retorno
sobre os capitais próprios de 8% que assumimos no modelo financeiro. A mesma questão é
válida para outros países onde os prémios de risco do capital são demasiado altos para o projeto
acomodar um parceiro privado importante.

91
92

Kigali Water: Lessons from one of sub‐Saharan Africa’s first water PPPs, World Bank Blogs, março de 2018
Equity Risk Premiums by Country, Aswath Damodaran, NYU Stern School of Business
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Tabela D‐2: Prémio de risco do capital dos países
Linha ferroviária

Mmamabula‐Gaborone‐
Walvis Bay
Dar es Salaam‐Kigali

País

Prémio de risco do
capital*

Namíbia
Botswana
Ruanda
Tanzânia

9,43%
7,14%
22,61%
12,21%

Notação do país
atribuída pela
Moody’s
Ba1
A2
N/D**
B1

*O prémio de risco do capital é a taxa que os investidores esperam acima da taxa de juro sem risco; para efeitos de modelização, a taxa de
juro sem risco é a taxa LIBOR em USD a 6 meses que, de momento, está em 2,54%
** N/D significa que o país não tem uma notação soberana.

Atualmente, o modelo financeiro para a linha Dar es Salaam‐Kigali revela que até ao ano 20
(incluindo o período de construção), o projeto iria gerar fluxos de caixa negativos, mesmo tendo
em conta o baixo custo de capital. Porém, se um participante do setor privado puder arranjar
as locomotivas e vagões a um custo mais baixo e alugar estas ao operador, ou se a situação
financeira do projeto ferroviário se alterar (o nível de dívida de baixo custo aumentar), então a
participação do setor privado torna‐se viável. Até lá, a probabilidade de uma PPP subsiste
reduzida. Pelo contrário, a análise financeira para a linha Walvis Bay‐Mmamabula revela que
existe potencial para uma PPP e talvez seja possível uma segregação vertical.
A tabela abaixo sintetiza as nossas conclusões desta secção e descreve ao pormenor a estratégia
de contratação preferencial. Na secção seguinte, discutimos o nível de financiamento disponível
para ambas as linhas. No caso da ligação Dar es Salaam‐Kigali, são consideradas opções de
contratos públicos. Para Mmamabula‐Walvis Bay, consideramos tanto contratos públicos como
a participação do setor privado.
Tabela D‐3: Estratégia de aquisição sugerida
Mmamabula – Gaborone – Walvis
Bay
SIM

Dar es Salaam – Kigali

SIM

NÃO

O governo ou governos estão
empenhados na participação do
setor privado

Compromisso: SIM
Capacidade: NÃO ou desconhecido
Geral: NÃO

Compromisso: SIM
Capacidade: NÃO ou desconhecido
Geral: NÃO

O setor privado tem capacidade
para executar o projeto?

Possivelmente SIM

NÃO

Pública/PPP

Pública

Há algum benefício público?
O projeto é financeiramente viável
(gera um retorno adequado para a
participação privada)?

Tipo de estrutura sugerida

SIM
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Análise dos mecanismos de financiamento
A tabela seguinte analisa as principais considerações que tivemos em conta para recomendar o
mecanismo de financiamento para as duas linhas ferroviárias. Com base nesta avaliação,
conseguimos identificar em que medida o investimento do setor público pode ser sustentado
ou em que medida será possível envolver o setor privado neste projeto.
Tabela D‐3: Análises dos mecanismos de financiamento

Mmamabula – Gaborone –
Walvis Bay
Grau de viabilidade financeira do
projeto
Dimensão, cronograma e pegada
geográfica do projeto

Risco das receitas operacionais do
projeto, incluindo potenciais
contribuições públicas de longo
prazo

Profundidade dos mercados
financeiros

Moderado (retorno sobre os
capitais próprios aceitável)
Grande (6,2 mil milhões de USD
inicialmente para CAPEX e 11 mil
milhões de USD para material
circulante ao longo de 60 anos)
Alto
Devido ao longo horizonte
temporal, existem inerentemente
riscos de modelização e definição
dos pressupostos. É impossível ter
certezas sobre o projeto ou o
enquadramento político para um
período temporal de 60 anos.
Baixa a moderada; sobretudo
bancos comerciais públicos
Namíbia – Baixa a moderada. A
capitalização de mercado bolsista
é apenas 2,5 mil milhões de USD.
Relativamente ao setor bancário,
existem 10 bancos na Namíbia,
sendo que os quatro maiores
bancos detêm 98% dos ativos.
Contudo, o país conta com um
setor de instituições financeiras
não bancárias (IFNB) bastante
dinâmico com ativos que
ascendem a 70% do PIB, gerindo
fundos em nome do regime de
pensões das instituições públicas.
Botswana – Baixa a moderada. A
capitalização bolsista é apenas 4,6
mil milhões de USD. Relativamente
à banca e ao setor das IFNB, o
total de ativos financeiros detidos
pelos 11 bancos comerciais e as
202 IFNB totalizava apenas 20 mil
milhões de USD. A seguir aos
bancos comerciais, fundos de
pensões e seguros de vida, as IFNB
detêm a maioria dos ativos.

Dar es Salaam – Kigali
Baixo
Grande (9,1 mil milhões de USD
inicialmente para CAPEX e 6,2 mil
milhões de USD para material
circulante ao longo de 60 anos)
Alto
Devido ao longo horizonte
temporal, existem inerentemente
riscos de modelização e definição
dos pressupostos. É impossível ter
certezas sobre o projeto ou o
enquadramento político para um
período temporal de 60 anos.
Baixa no Ruanda; moderada na
Tanzânia com potencial de
empréstimos bancários do setor
privado.
Ruanda – Baixa. Há apenas oito
empresas cotadas na bolsa de
valores. A profundidade do
mercado de títulos é pouca ou
inexistente. Ao nível do setor
bancário, o Ruanda conta com 16
bancos comerciais e bancos de
microcrédito e 439 caixas
económicas e bancos
cooperativos. Os cinco maiores
bancos detêm 76% dos ativos e o
banco estatal (Bank of Kigali)
detém mais de 30% do total de
ativos financeiros do país.
Tanzânia – Moderada. A bolsa de
valores de Dar es Salaam tem uma
capitalização de mercado de 19
mil milhões de USD; os mercados
financeiros, incluindo o setor
bancário, representam 36% do PIB
do país. Destes, os bancos detêm
72% dos ativos e os fundos de
pensões detêm 26%. Existem 18
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Walvis Bay

Apetite das IFI e IFD

Situação orçamental/análise da
sustentabilidade da dívida

Qualidade da administração e
governação fiscal
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Dar es Salaam – Kigali

bancos nacionais e 29 bancos
estrangeiros, com os cinco
principais bancos a deterem 54%
dos ativos. Contudo, o país
depara‐se com uma série de
problemas de crédito em
incumprimento; como tal,
porventura não será fácil
encontrar muitos mutuantes
dispostos a conceder empréstimos
para o setor das infraestruturas.
O mercado de IFI e IFD é ocupado em grande parte pelo Banco Africano
de Desenvolvimento e o Banco Mundial. São os investidores mais
proeminentes. Projetos de menor escala obtêm assistência de outras IFI
e IFD, como a Comissão Europeia. As outras exceções que importa
salientar em grandes projetos incluem a Agência Japonesa para a
Cooperação Internacional, e empréstimos bilaterais de empresas
públicas chinesas ou do Governo da China.
Botswana – O espaço orçamental
Ruanda – O FMI considera que a
do Botswana em 2015 continua
atual sustentabilidade da dívida
relativamente sem restrições
do país é sustentável, muito
devido ao baixo nível de dívida
embora a dívida pública externa
pública ou com garantia pública
tenha subido para 37,5% do PIB
(22,3% do PIB). O nível regulatório em 2017 face a 16,4% em 2012. O
aceitável para países de
PIB do Ruanda ascendeu a 9,5 mil
rendimento médio é 40%.
milhões de USD em 2018. Por
Contudo, como a economia é
conseguinte, um projeto de LFAV
bastante volátil e depende das
com esta magnitude irá criar um
exportações do carvão, carbonato enorme peso sobre o nível de
de sódio e diamantes, o país
empréstimos externos do Ruanda,
continua exposto a
mas poderá ser possível assumir
vulnerabilidades
mais dívida tendo em conta a
macroeconómicas, sobretudo se o elevada taxa de crescimento do
governo decidir aumentar a dívida PIB.
pública.
Tanzânia – Segundo o FMI, as
Namíbia: Devido à recente
hipóteses de sobre endividamento
contração da economia namibiana externo da Tanzânia continuam
em 2017, o FMI recomendou que
baixas. O rácio dívida externa/PIB
o país envidasse esforços de
situou‐se em 19,1%, o que inclui
ajustamento orçamental. O rácio
um aumento da proporção de
de dívida pública da Namíbia
empréstimos comerciais face a
deverá situar‐se em 70% do PIB
empréstimos concessionais. Em
em 2022. À luz desta situação, o
comparação com o país vizinho, o
país tem muito pouca margem de
PIB da Tanzânia cifrou‐se em 57,4
manobra orçamental para
mil milhões de USD em 2018, pelo
investimentos na Linha Ferroviária que tem mais margem para
de Alta Velocidade.
aumentar a dívida pública externa
com vista a financiar a LFAV.
Mundo – 15,2%
OCDE – 15,8%
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Mmamabula – Gaborone –
Walvis Bay
(Receitas fiscais como
percentagem do PIB)

Dar es Salaam – Kigali

Botswana – 22,1%
Namíbia – 30,1%

Ruanda – 13,6%
Tanzânia – 11,6%

As receitas fiscais como
percentagem do PIB indicam que a
qualidade da arrecadação fiscal na
Namíbia e no Botswana é
extremamente satisfatória. Como
tal, poderão ser exploradas fontes
de receitas alternativas, como um
imposto sobre os veículos pesados
ou imposto sobre o carbono.

As receitas fiscais como
percentagem do PIB indicam que a
qualidade da administração fiscal
é inadequada no Ruanda e na
Tanzânia e, como tal, talvez não
seja fácil implementar novos
impostos (como imposto sobre a
gasolina, imposto sobre o
carbono, imposto sobre os
veículos pesados e outros).

Fonte: Iniciativa “Sustainable Stock Exchange”, Bolsa de Valores da Namíbia; Namíbia, Avaliação da Estabilidade do Sistema Financeiro, Fundo
Monetário Internacional, março de 2018; Iniciativa “Sustainable Stock Exchange”, Bolsa de Valores do Botswana; Botswana, Temas
Selecionados, Fundo Monetário Internacional, agosto de 2017; Bolsa de Valores do Ruanda; Ruanda, Sistema Bancário, Exprot.gov, Governo
dos Estados Unidos da América, julho de 2019; Dar es Salaam Stock Exchange PLC; República Unida da Tanzânia, Avaliação da Estabilidade do
Sistema Financeiro, Fundo Monetário Internacional, novembro de 2018; “Fiscal Space for Children, An Analysis of Options in Botswana”,
UNICEF, abril de 2018; “IMF Sees Government Debt Grow to 70% of GDP by 2022”, The Economist (Namíbia), março de 2018; Ruanda, Nona
Avaliação ao abrigo do Instrumento de Apoio de Políticas – Análise de Sustentabilidade da Dívida, Fundo Monetário Internacional, maio de
2018; Banco Mundial; República Unida da Tanzânia, Sétima Avaliação ao abrigo do Instrumento de Apoio de Políticas – Análise da
Sustentabilidade da Dívida, dezembro de 2017; e a base de dados do Banco Mundial.

Ligação Ferroviária Mmamabula‐Gaborone‐Walvis Bay
Com base na análise precedente, apresentamos a nossa avaliação abaixo:


Financiamento Soberano – O Botswana poderá financiar o projeto com dívida pública
(interna ou externa), mas a Namíbia já não se encontra na mesma posição devido à
grande volatilidade económica que vive desde 2017. O governo da Namíbia tem pouco
espaço para aumentar mais a dívida pública com vista ao financiamento de um projeto
de infraestruturas com esta dimensão.



Financiamento de instituições públicas (Fundos de Pensões e Seguros) – Em ambos os
países, as contribuições dos fundos de pensões e fundos de seguros de vida poderão ter
um papel deveras importante. Uma vez que a TIR dos capitais próprios é razoavelmente
elevada (6,9%), os fundos de pensões poderão estar disponíveis para assumir uma
participação no capital dos projetos. Contudo, devido às restrições relativas ao
montante de risco que podem assumir, 93 talvez apenas possam conceder financiamento
por dívida.



Financiamento público alternativo – Ambos os países contam com um argumento
positivo em termos de arrecadação de receitas fiscais. Contudo, na Namíbia, talvez não
seja viável aumentar a tributação fiscal (criando novos impostos ou agravando os
impostos existentes) devido à recessão económica que o país vive. Esta opção é
recomendada para o Botswana.

93

Os fundos de pensões e fundos da segurança social são geralmente regulados por Governos soberanos. Não
podem assumir riscos muito altos porque os seus fundos destinam‐se a cobrir as pensões de reforma dos
cidadãos de um país. Como tal, não deverão ser uma fonte de investimento de capitais de risco elevado.
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Capitais privados – Ainda que o Botswana satisfaça o requisito de prémio de risco do
país para a participação do setor privado, é pouco provável que um ator privado mostre
interesse durante a fase CAPEX devido ao avultado investimento inicial necessário para
o projeto e ao seu estatuto transnacional com a Namíbia. Poderá ser explorada uma
estrutura segregada verticalmente mediante a qual o investimento de capital inicial é
financiado com recursos públicos e empréstimos de IFI e o material circulante é
comprado e explorado pelo Patrocinador. Discutimos isto mais adiante.



IFI e IFD – As Instituições Financeiras Internacionais são cruciais para o sucesso deste
projeto. Espera‐se que concedam empréstimos concessionais, donativos, garantias de
crédito e mecanismos de gestão do risco cambial. Na ausência de fundos públicos ou
privados, são necessárias IFI (como o Banco Africano de Desenvolvimento e o Banco
Mundial) para colmatar as lacunas de financiamento.

A tabela seguinte sintetiza os mecanismos de financiamento que poderão ser explorados para
a ligação ferroviária Mmamabula‐Walvis Bay.
Tabela D‐4: Mecanismo de financiamento para a ligação Mmamabula‐Walvis Bay

Financiamento Soberano
Financiamento de instituições
públicas
Financiamento Público Alternativo

Capitais privados
IFI e IFD

Botswana
Empréstimos comerciais externos

Namíbia
Improvável

Fundos de Pensões e Seguros de
Fundos de Pensões e Seguros de
Vida
Vida
Imposto sobre a gasolina, imposto
Improvável
sobre os veículos pesados,
imposto sobre o carbono, imposto
rodoviário e outros
SIM (apenas o material circulante com garantias de crédito e cambiais)
Empréstimos concessionais, donativos, garantias de crédito, gestão do
risco cambial

Ligação ferroviária Dar es Salaam‐Kigali
Com base na análise precedente, apresentamos a nossa avaliação abaixo:


Financiamento Soberano – Ambos os países encontram‐se numa situação favorável
para emitir dívida pública externa com vista ao financiamento do projeto. Contudo, o
custo dos empréstimos externos poderá ser demasiado elevado devido aos prémios de
risco do país. Mesmo assim, esta continua a ser a fonte mais viável de financiamento
logo depois dos investimentos das IFI e IFD.



Financiamento de instituições públicas (Fundos de Pensões e Seguros) – À semelhança
do projeto da ligação Mmamabula ‐ Walvis Bay, os fundos de pensões e fundos de
seguros de vida poderão contribuir de forma considerável para o financiamento do
projeto. Contudo, devido à reduzida TIR e às restrições relativas ao montante de risco
que podem assumir, 94 talvez apenas possam conceder investimento por dívida.

94

Os fundos de pensões e fundos da segurança social são geralmente regulados por Governos soberanos. Não
podem assumir riscos muito altos porque os seus fundos destinam‐se a cobrir as pensões de reforma dos
cidadãos de um país. Como tal, não deverão ser uma fonte de investimento de capitais de risco elevado.
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Financiamento Público Alternativo – A reduzida taxa de arrecadação fiscal (receitas
fiscais como percentagem do PIB) sugere que fontes alternativas de receitas poderão
não ser viáveis ou exequíveis. Além disso, tendo em conta a pequena dimensão das
economias face ao custo do projeto, as fontes alternativas de financiamento não
deverão influenciar significativamente a estrutura de financiamento do projeto, mesmo
que existissem exceções.



Capitais privados – É pouco provável que o setor privado se manifeste disponível para
investir neste projeto devido à baixa viabilidade financeira do mesmo. Contudo, poderá
ser possível contar com a participação do setor privado durante a fase de exploração ao
abrigo de um contrato de concessão.



IFI e IFD – As IFI e IFD representariam uma fonte significativa de capital para este projeto.
O retorno financeiro do projeto é baixo, por isso será necessário um montante elevado
de financiamento concecional para assegurar a conclusão do mesmo. Além disso, serão
precisos outros instrumentos como donativos, garantias de crédito e mecanismos de
gestão do risco cambial.

A tabela seguinte sintetiza os mecanismos de financiamento que poderão ser explorados para
a ligação ferroviária Dar es Salaam‐Kigali.
Tabela D‐5: Mecanismo de financiamento para a ligação Dar es Salaam‐Kigali

Financiamento Soberano
Financiamento de instituições
públicas
Financiamento Público Alternativo
Capitais privados
IFI e IFD

Ruanda
Empréstimos comerciais externos

Tanzânia
Empréstimos comerciais externos

Fundos de Pensões e Seguros de
Fundos de Pensões e Seguros de
Vida
Vida
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Empréstimos concessionais, donativos, garantias de crédito, gestão do
risco cambial

Análise das opções de financiamento
Aqui analisamos as opções de financiamento disponíveis para cada uma das linhas. Para cada
linha, as despesas operacionais são cobertas pelas receitas operacionais, enquanto as despesas
de investimento, que incluem os custos de construção e os custos com material circulante, são
realizadas com recurso a financiamento por dívida e capitais próprios. A dívida e o capital são
reembolsados por meio dos proveitos operacionais. Por conseguinte, esta secção debruça‐se
principalmente sobre as fontes de financiamento de custo de capital.
Dividimos o projeto em duas fases (construção e exploração) a fim de avaliar as fontes de
financiamento para os custos de capital. Os custos de capital da fase de construção incluem o
custo de construção da infraestrutura física, enquanto os custos de capital da fase de exploração
incluem o custo de aquisição do material circulante, que se designa de custos de capital de
material circulante.
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Ligação Ferroviária Mmamabula‐Gaborone‐Walvis Bay
A figura abaixo reflete o calendários das despesas de investimento para a ligação Mmamabula‐
Walvis Bay. Conforme ilustrado, a maioria das despesas de investimento têm lugar no início do
projeto, incluindo construção da linha ferroviária, desenvolvimento das estações ferroviárias e
linhas de serviço, e a instalação da infraestrutura elétrica, sinalização e telecomunicações.
Figura D‐1: Custos de capital para a ligação Mmambula‐Walvis Bay

No seguimento da secção anterior, embora se espere que o financiamento para o capital de
construção venha de fontes não privadas, o capital circulante poderá incluir a inclusão de
capitais privados sob a forma de parcerias público‐privadas para partilhar o risco de
financiamento, exploração e manutenção do material circulante. A tabela seguinte apresenta
as potenciais fontes de financiamento para a ligação ferroviária Mmamabula‐Walvis Bay.
Tabela D‐6: Potenciais fontes de financiamento para a ligação Mmamabula‐Walvis Bay
Custos de capital de construção

Custos de capital de material
circulante
Financiamento Soberano
 Empréstimos comerciais externos (moeda local ou obrigações em
USD)
 Dotações orçamentais
Financiamento de instituições  Fundos de Pensões/Fundos da Segurança Social (dívida de
públicas
rendimento elevado)
 Bancos Nacionais de Desenvolvimento
 Bancos públicos
Financiamento Público Alternativo  Encargos de desenvolvimento
 Imposto sobre o carbono dos
não recorrentes
veículos a gasolina
 Financiamento por incremento  Imposto sobre a gasolina
de impostos (aumento do
 Taxa sobre os veículos
imposto sobre a propriedade
motorizados
industrial)
 Taxa sobre as minas de carvão
Capitais privados
N/D
 Grandes operadores
ferroviários internacionais
 Fabricantes de material
circulante
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Custos de capital de construção

IFI e IFD

 Empréstimos com Garantia
Soberana
 Empréstimos em moeda local
e USD
 Cobertura cambial
 Fundo de Atenuação e
Adaptação às Alterações
Climáticas

Custos de capital de material
circulante
 Investidores privados com um
parceiro operacional
 Fundos Soberanos
 Empréstimos com e sem
Garantia Soberana
 Facilidade de Garantia de
Crédito
 Cobertura cambial
 Fundo de Assistência ao Setor
Privado Africano

Ligação ferroviária Dar es Salaam‐Kigali
A figura abaixo ilustra o calendário das despesas de investimento para a ligação Dar es Salaam‐
Kigali HSR. À semelhança do projeto Mmamabula‐Walvis Bay, os custos de capital de construção
representam a maioria dos custos do projeto, seguidos do investimento em material circulante
a intervalos periódicos.
Figura D‐2: Custos de capital da ligação Dar es Salaam‐Kigali

No caso do projeto Dar es Salaam‐Kigali, como não é financeiramente viável da perspetiva do
detentor de instrumentos de capital próprio, não prevemos a participação do setor privado.
Além disso, não antecipamos fontes alternativas de financiamento porque a capacidade de
tributação dos governos é baixa. Por conseguinte, recomendamos uma estrutura de
financiamento público e apoiado por IFI, bem como indicamos as fontes de financiamento
disponíveis para este projeto.
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Tabela D‐7: Potenciais fontes de financiamento para a ligação Dar es Salaam‐Kigali
Custos de capital de construção

Custos de capital de material
circulante
Financiamento Soberano
 Empréstimos comerciais externos (moeda local ou obrigações em
USD) Baixo
 Dotações orçamentais Baixo
Financiamento de instituições  Fundos de Pensões/Fundos da Segurança Social (dívida de
públicas
rendimento elevado)
 Bancos Nacionais de Desenvolvimento
 Bancos públicos
Financiamento Público Alternativo N/D
Capitais privados
N/D
 Possível concessão nas fases
mais adiantadas das
operações
IFI e IFD
 Donativos
 Empréstimos com e sem
Garantia Soberana
 Empréstimos com Garantia
Soberana
 Facilidade de Garantia de
Crédito
 Empréstimos em moeda local
e USD
 Cobertura cambial
 Cobertura cambial
 Facilidade de Gestão do Risco
 Fundo de Atenuação e
Adaptação às Alterações
Climáticas
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Anexo E. TdR para Estudo
de Viabilidade para
Joanesburgo-GaboroneWalvis Bay
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Serviços de consultoria para o estudo de
viabilidade da ligação ferroviária
Joanesburgo‐Gaborone‐Windhoek‐Walvis
Bay
Termos de referência
Antecedentes do projeto
Com a linha ferroviária Joanesburgo‐Gaborone‐Windhoek‐Walvis Bay será garantida a ligação
entre Joanesburgo e Pretória, no Sul, com Gaborone, no Botswana, até Windhoek e o porto de
Walvis Bay na Namíbia. Para além disso, será construído um ramal a noroeste de Gaborone para
as minas de carvão de Mmamabula. Espera‐se que as exportações de carvão sejam a principal
mercadoria transportada pelos caminhos de ferro. Incluindo também o transporte de
mercadorias para exportação, importação de e para o mercado interno, nomeadamente tráfego
em contentores.
O turismo ferroviário parece ter potencial, pois esta linha também dará acesso a habitats
prístinos do Deserto Calaári. Para além disso, esta linha ferroviária garantirá a ligação mais
direta entre Swakopmund (uma zona balnear perto de Walvis Bay e destino frequente de
excursões turísticas por caminho de ferro).
Os governos da Namíbia e do Botswana assinaram um Memorando de Entendimento (MdE),
em março de 2014, para dar início ao desenvolvimento conjunto da linha ferroviária; e foi
realizado algum trabalho de base para o estudo de viabilidade e o arranque do projeto.
É também importante salientar que a linha ferroviária Joanesburgo‐Gaborone‐Windhoek‐
Walvis Bay será uma das primeiras da Rede Ferroviária de Alta Velocidade Integrada Africana
(AIHSRN). Os caminhos de ferro recentemente construídos e a funcionar na Etiópia, em
Marrocos, no Quénia e na Nigéria, a linha ferroviária em construção na Tanzânia, assim como
as linhas existentes no Egito e os caminhos de ferro em desenvolvimento em todo o continente
farão igualmente parte integrante da rede continental.
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Figura 1: Linha ferroviária Joanesburgo‐Gaborone‐Windhoek‐Walvis Bay

A longo prazo os quatro principais objetivos da AIHSRN são os seguintes:
1.

Ligar todos os países sem litoral a portos marítimos;

2.

Garantir interligações entre as diferentes regiões/partes do continente africano;

3.

Criar “Circulares transafricanas”, semelhantes às autoestradas transafricanas (TAH),
colmatando simultaneamente as lacunas ao nível das infraestruturas de transportes
nos corredores de transporte principais; e

4.

Ligar todas as capitais políticas e económicas.
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Figura 2: Plano Diretor da Rede Ferroviária de Alta Velocidade Integrada Africana (AIHSRN) 2043

De modo a garantir a interoperabilidade da rede, os parâmetros chave de projeto e operação
devem ser normalizados de acordo com a seguinte tabela.
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Tabela 1: Normas de projeto
Parâmetro
Bitola
Carga por eixo (e permitida)
Comprimento comboio de
passageiros
Comprimento comboio de
mercadorias
Normas de projeto
Gabari
Diesel versus eletrificação
Tensão elétrica (caso se opte pela
tração elétrica)
Sistema de sinalização e controlo
Sistema de comunicações
Acopladores
Travões do comboio

Padrão
Padrão (1435 mm)
30 toneladas
600 metros
2000 metros
AREMA ou UIC conforme determinado pelos consultores
AAR placa C
A ser determinado pelos consultores
25 kV 50 Hz CA.
ETCS com o nível determinado pelas necessidades operacionais
específicas e pelo ambiente
GSM‐R complementado por fibra ótica, rádio VHF ou UHF e sistema
de micro‐ondas
Acopladores Janney (AAR)
Ar comprimido

Cada uma das linhas que venha a fazer parte da AIHSRN fará parte de uma das três categorias
definidas em função da mistura do tráfego de comboios de passageiros e de mercadorias. As
velocidades de projeto (ou velocidades máximas de funcionamento) devem ser definidas de
acordo com o propósito da ligação e a topografia, da seguinte forma:


Categoria A – Alta velocidade, somente comboios de passageiros
o Velocidade até 320 km/h (ou 330 km/h)
o Desnível máx. 35%, Raio min. 10.000 m



Categoria B – Semi alta velocidade, mix de comboios de passageiros e de mercadorias
o Velocidade até 240 km/h para comboios de passageiros e até 120 km/h para
comboios de mercadorias
o Desnível máx. 12,5%, Raio min. 5.000 m



Categoria C – Sobretudo ou apenas para comboios de mercadorias
o Velocidade até 120 km/h
o Desnível máx. 12,5 ‰, Raio depende da velocidade e da topografia

Objetivos do estudo
O objetivo do presente estudo é determinar a viabilidade técnica, financeira e económica da
linha ferroviária. O trabalho a realizar no âmbito do presente estudo incluirá, mas não está
limitado, às seguintes tarefas:
1. Projeções do tráfego de mercadorias, passageiros e das receitas;
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2. Identificação da solução elétrica ou a diesel e estimativas das necessidades de material
circulante;
3. Projeto preliminar das infraestruturas fixas;
4. Identificação dos melhores sistemas e tecnologias para o funcionamento e manutenção;
5. Elaboração de uma avaliação do impacto ambiental e social (ESIA) e do plano de ação de
reinstalação (RAP);
6. Estruturação do projeto tendo em vista participação do governo e do setor privado;
7. Análise jurídica e regulatória;
8. Avaliação da capacidade institucional;
9. Avaliação da viabilidade financeira e económica; e
10. Elaboração de um roteiro para a execução do projeto e da documentação referente ao
concurso para as próximas fases do projeto.
Descrições das tarefas
Tarefa 1: Projeções do tráfego de mercadorias, passageiros e receitas ferroviárias
O consultor através de consultas, levantamentos, modelização e análises fará projeções anuais
do tráfego de mercadorias, passageiros e receitas ferroviárias de acordo com três cenários
(base, otimista e pessimista) para um período de 40 anos.
Tarefa 2: Identificação da operação elétrica ou a diesel e estimativas das necessidades de
material circulante
Em função do tráfego estimado de mercadorias e de passageiros (conforme a Tarefa 1) e dos
parâmetros operacionais indicados acima, o consultor elaborará um modelo operacional para
o período projetado de 40 anos para cada um dos três cenários. Em função das projeções do
tráfego assim como das estimativas de capital e das despesas operacionais, o consultor realizará
uma análise para determinar a opção que tiver melhor relação qualidade/preço entre a
operação a diesel e elétrica para a projeção a 40 anos. Com esta base, o consultor fará uma
recomendação justificada de uma opção em detrimento da outra; e esta será a base das
seguintes tarefas.
Tarefa 3: Projeto preliminar das infraestruturas fixas
Esta tarefa incluirá quatro sub‐tarefas, a saber:
Sub‐tarefa 3.1: Projeto preliminar de traçado
Começando com a rota proposta para a linha ferroviária (conforme ilustrado na Figura
1) e os parâmetros operacionais e de projeto, conforme ilustrado na Tabela 1, o
consultor projetará o traçado ferroviário, 500 milímetros horizontalmente e 100
milímetros verticalmente das localizações finais.
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O consultor procederá à aquisição de dados geométricos através de um estudo LiDAR
de todo o eixo ferroviário com uma largura de 1.200 metros. A densidade de captura de
ponto discreto dos pontos LiDAR será de aproximadamente 3 pontos por metro
quadrado. A precisão vertical relativa do DTM será superior a 8 cm e a precisão
horizontal relativa do DTM será superior a 10 cm. O consultor deve incluir a totalidade
do estudo LiDAR como uma parte independente no âmbito do orçamento do projeto. O
consultor também poderá identificar meios alternativos para a recolha de dados
geométricos em função do pormenor exigido e da exaustividade e apresentar o
respetivo preço como alternativa ao estudo LiDAR.
O plano e desenhos de perfil serão realizados a uma escala horizontal de 1:5000 e a uma
escala vertical de 1:500 e serão incluídos os elementos mais importantes da
infraestrutura ferroviária (curvas, pontes, viadutos, túneis, condutas, mudanças de vias,
circuitos de passagem, estações, catenárias elétricas e subestações (se aplicável, etc.)
assim como as principais características físicas (passagens rodoviárias, principais cortes
e preenchimentos, cursos de água, etc.)
Sub‐tarefa 3.2: Recolha e testes dos dados de campo
Conforme necessário, o consultor terá de realizar a recolha de dados de campo para
projetar toda a infraestrutura ferroviária dentro dos 25% das necessidades efetivas. Tal
poderá incluir e não está limitado a:
o Amostras de solo e teste de rochas
o Estudos batimétricos e levantamentos de solo
o Testes hidrológicos e mapeamento
Os proponentes nas suas propostas terão de definir claramente os dados necessários
para os projetos preliminares e explicar como é que procederão à aquisição dos dados
necessários através da recolha de dados de campo e testes. O consultor deve incluir
estas quantidades como um ponto independente no orçamento do projeto.
Sub‐tarefa 3.3: Projeto preliminar das infraestruturas fixas
O consultor começará por elaborar inventários classificados por categoria das
infraestruturas fixas, nomeadamente, mas não limitado a:
o Pontes, viadutos e túneis – categorias por comprimento e tipo;
o Valetas – categorias por tipo, diâmetro e comprimento (ou caudais);
o Passagens rodoviárias – categorias por níveis de tráfego ferroviário e rodoviário
e velocidades;
o Curvas – categorias por raio;
o Cortes – categorias por profundidade e material;
o Preenchimentos – categorias por profundidade;
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o Mudanças de via – categorias por tipo e localização da via (via tangente, espiral
ou curva);
o Instalações de manutenção utilizadas para inspeção, manutenção, limpeza e
conservação (inclusive para abastecimento de combustível, se aplicável) das
locomotivas, vagões, carruagens e equipamento de manutenção/teste das vias ‐
categorias por função das instalações e tipo de equipamento.
Para cada categoria de infraestruturas fixas, o consultor elaborará desenhos
representativos com uma precisão de 25% das necessidades efetivas. Os desenhos
devem ser abrangentes incluindo todos os elementos principais da infraestrutura. No
caso do corte e do preenchimento será necessário elaborar desenhos transversais com
a estrutura da via, a formação e drenagem para tangentes, curvas e espirais. Para além
disso, quando necessário, os desenhos típicos devem ser elaborados para vias duplas
incluindo mudanças de vias e vias de estação.
(Os proponentes, nas respetivas propostas, terão de definir claramente os desenhos que
irão elaborar e a escala utilizada).
Para além disso, como parte integrante desta tarefa os consultores devem elaborar
Medições pormenorizadas para cada categoria de infraestrutura. Tal será
disponibilizado como um produto e será usado como a base para as estimativas do custo
de capital.
Sub‐tarefa 3.4: Projeções do custo de capital das infraestruturas fixas
Os consultores farão a estimativa do custo de capital anual das infraestruturas fixas para
o desenvolvimento e implementação ferroviário assim como para o funcionamento
sustentável do período projetado de 40 anos. Os custos de capital devem incluir as
infraestruturas fixas de acordo com os três cenários identificados na Tarefa 1.
Tarefa 4: Identificação dos melhores sistemas e tecnologias para o funcionamento e
manutenção ferroviária
Estas tarefas subdividem‐se em duas sub‐tarefas:
Sub‐tarefa 4.1: Elaboração de um Plano de Manutenção Operacional (PMO)
No PMO serão identificados:
o Localizações, pessoal e planos para a tripulação, estação de manobra e
abastecimento de combustível (se aplicável) dos comboios;
o Localizações, pessoal, instalações, equipamento principal e calendários de
manutenção/inspeção para a manutenção das locomotivas, das carruagens de
mercadorias e equipamento de passageiros;
o Pessoal, localização das tripulações, instalações, equipamento principal e
calendários para a inspeção, testes, monitorização e manutenção das vias e de
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outras infraestruturas fixas, assim como para sistemas (tais como sinalização e
telecomunicações de controlo, tração elétrica e distribuição (se aplicável);
o Processos, sistemas e pessoal para o controlo da circulação, gestão de
locomotivas e carruagens, controlo automático de espaçamentos, marketing,
cobrança de receitas e gestão global das atividades ferroviárias.
No âmbito da elaboração do PMO o consultor deve identificar as melhores práticas
internacionais e fazer recomendações sobre as que devem ser implementadas (e
porquê), mas também como devem ser implementadas.
Sub‐tarefa 4.2: Identificação das necessidades de material circulante
O consultor fará uma estimativa dos requisitos de material circulante (locomotivas,
vagões, carruagens, etc.) para 40 anos de acordo com os três cenários (base, otimista e
pessimista). Para além disso, o consultor deve confirmar todos os parâmetros do projeto
e operacionais para cada tipo de locomotiva, vagão e carruagem.
Sub‐tarefa 4.3: Identificação e especificações para sistemas e equipamento principal
O consultor especificará os sistemas e o equipamento principal e elaborará projetos
preliminares das infraestruturas a serem utilizadas nos seguintes aspetos:
o Sistemas de sinalização e de controlo dos comboios para controlar a circulação
dos comboios e do pessoal de manutenção (de acordo com os padrões que
constam na Tabela 1);
o Sistemas de telecomunicações entre comboios, controladores de circulação e
pessoal de manutenção (em conformidade com a Tabela 1);
o Tração elétrica e sistemas de distribuição para os comboios (se aplicável e em
conformidade com os padrões da Tabela 1);
o Quaisquer outros sistemas utilizados para atribuir, monitorizar e programar a
manutenção do material circulante, a cobrança de receitas e a monitorização da
saúde financeiras dos caminhos de ferro;
o Equipamento principal para inspeções, testes, monitorização e manutenção das
vias e de outras infraestruturas fixas, assim como para sistemas (conforme
descrito acima);
o Equipamento principal utilizado na manutenção e inspeção das locomotivas, dos
vagões e do material circulante.
Em cada caso o consultor deve identificar pelo menos três opções para cada uma das
categorias e realizar análises das opções para identificar e justificar a opção preferida
para cada uma.
Sub‐tarefa 4.4: Projeções dos custos de capital
O consultor fará a estimativa dos custos de capital anuais do material circulante, dos
sistemas, do equipamento e das ferramentas para os três cenários identificados na
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Tarefa 1 para o desenvolvimento e implementação ferroviário assim como para o
funcionamento sustentável durante o período projetado de 40 anos.
Sub‐tarefa 4.5: Projeções das receitas e dos custos operacionais
O consultor deverá projetar as receitas operacionais anuais (do transporte de
mercadorias e de passageiros, assim como outras fontes de receitas) e os custos
operacionais anuais de acordo com os três cenários identificados na Tarefa 1. Os custos
operacionais devem incluir todos os custos para o funcionamento e manutenção da
linha férrea para um período de 40 anos.
Tarefa 5 – Realização de uma avaliação do impacto ambiental e social (ESIA) e elaboração do
plano de ação de reinstalação (RAP)
O consultor realizará uma avaliação exaustiva do impacto ambiental e social (ESIA), incluindo
um plano de gestão ambiental, um quadro para a política de reinstalação (RPF) e um plano de
ação de reinstalação (RAP).
O trabalho realizado no âmbito desta tarefa terá de ser feito em conformidade com todas as
leis e políticas pertinentes da África do Sul, do Botswana e da Namíbia, incluindo, entre outras:
África do Sul:


Lei da Gestão Ambiental (NEMA na sigla em língua inglesa), 1998 (a redação em vigor);



Leis da Gestão Ambiental, de acordo com a segunda revisão da lei, 2013;



Lei da Gestão Ambiental, Regulamentos da AIA, 2014.

Botswana:


Lei da AIA (2012);



Lei (de Conservação) dos Recursos Agrícolas de 1983;



Lei do Controlo do Território (1986);



Lei dos Monumentos e Relíquias (revisão de 2001).

Namíbia:


Lei da Gestão Ambiental nº 7 de 2007 (EMA na sigla em língua inglesa);



Política da Avaliação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável e Conservação do
Ambiente, 1995;



Lei das Autoridades Locais, nº 23 de 1992.

Para além disso, o trabalho também deve estar em conformidade com os requisitos ambientais
e da política de garantias sociais do ou da [inserir o nome da agência de financiamento
relevante]. Caso sejam constatadas divergências entre os requisitos nacionais e os do ou da
[inserir o nome da agência de financiamento relevante], serão aplicados os mais exigentes. [Este
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parágrafo deve ser apagado caso não se verifique a participação de uma agência de
financiamento.]
Tarefa 6: Estruturação do projeto tendo em vista participação do governo e do setor privado
Em função das práticas internacionais para o desenvolvimento ferroviário o consultor
identificará e descreverá todas as estruturas possíveis para a participação das entidades do
governo e do setor privado no desenvolvimento e funcionamento dos caminhos de ferro. Em
cada um dos casos, o consultor identificará:


Exemplos de como as estruturas foram utilizadas com sucesso e sem sucesso;



As vantagens e as desvantagens da estrutura;



Como é que a estrutura será aplicada no caso concreto da linha ferroviária Joanesburgo‐
Gaborone‐Windhoek‐Walvis Bay;



Em que medida é que a estrutura se coaduna com o mandato dos governos no que diz
respeito aos caminhos de ferro;



Em que medida é que a estrutura serve o objetivo de desenvolvimento a longo prazo da
Rede Ferroviária Integrada Africana de Alta Velocidade.

O consultor subsequentemente classificará as estruturas e fará uma recomendação
consubstanciada relativamente à estrutura que deverá ser implementada. Pelo menos três
opções devem ser sujeitas a uma análise jurídica e regulatória (Tarefa 7) e a uma avaliação da
viabilidade financeira e económica (Tarefa 9).
Tarefa 7: Análise jurídica e regulatória
O consultor identificará todas as leis e regulamentos nacionais e internacionais que tenham um
impacto no desenvolvimento e funcionamento dos caminhos de ferro tendo em consideração
os planos para o desenvolvimento físico das infraestruturas e o funcionamento dos caminhos
de ferro (conforme previsto nas Tarefas 1‐5) de acordo com as estruturas identificadas na Tarefa
6. No caso das três infraestruturas com a classificação mais alta, os consultores identificarão a
forma como o desenvolvimento e a exploração ferroviário serão estruturados de modo a
estarem em conformidade com as leis e os regulamentos. Caso os regulamentos e as leis
existentes não permitam a implementação da estrutura conforme previsto na Tarefa 6, o
consultor identificará a lacuna e recomendará a necessária alteração das leis de modo a permitir
a estrutura.
Tarefa 8: Avaliação da capacidade institucional
Para as três estruturas identificadas na Tarefa 6, o consultor identificará as entidades
governamentais que participarão no desenvolvimento e exploração ferroviário. Em cada um dos
casos o consultor identificará o papel de cada entidade no desenvolvimento e exploração
ferroviários e a sua atual capacidade de execução dos seus mandatos. Quando forem
identificadas insuficiências o consultor recomendará as medidas necessárias para mitigar as
insuficiências ao nível da capacidade institucional.
Tarefa 9: Avaliação da viabilidade financeira e económica
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Estas tarefas subdividem‐se em duas Sub‐tarefas:
Sub‐tarefa 9.1: Avaliação da viabilidade financeira
Em função das projeções de fluxos anuais de receitas e custos o consultor fará uma
estimativa da taxa interna de rentabilidade financeira (TIRF) e do valor atual líquido
financeiro (VALF) do projeto e dos participantes do projeto (governo e setor privado) de
acordo com os três cenários (elaborados na Tarefa 1) com cada uma das três estruturas
(identificadas na Tarefa 6).
Sub‐tarefa 9.2: Avaliação da viabilidade económica
O consultor realizará uma análise custo‐benefício (ACB) económico para obter uma
estimativa da taxa interna de rentabilidade económica (TIRE) do valor atual líquido
económico (VALE) do projeto para os três cenários identificados na Tarefa 1. O que
implica uma conversão dos custos financeiros e das receitas para custos económicos e
lucros aplicando um conjunto adequado de fatores de conversão e tendo em conta as
externalidades monetizáveis. Para além disso, o consultor deve apresentar aspetos
qualitativos das externalidades que não possam ser monetizadas para serem incluídas
na ACB.
Sub‐tarefa 9.3: Realização de uma análise de sensibilidade
Os consultores devem identificar os fatores chave de viabilidade financeira e económica
e analisar os impactos dos fatores nas projeções dos retornos financeiros e económicos.
Incluindo, mas não estando limitado aos preços futuros do carvão e à procura
internacional; o desenvolvimento de outros caminhos de ferro regionais com a bitola
padrão (em particular os que fazem parte da AIHSRN); e o aumento dos
congestionamentos e atrasos na rede ferroviária sul africana.
Sub‐tarefa 9.4: Fazer recomendações claras em relação ao futuro
Em função da análise e da avaliação apresentadas acima, o consultor deve fazer
recomendações claras e devidamente justificadas para o projeto avançar. Caso seja feita
uma recomendação para se avançar com o projeto, a recomendação deve incluir a
estrutura que será utilizada.
(O consultor deve avançar com a Tarefa 10 somente após ter recebido orientações do cliente
para o fazer).
Tarefa 10: Elaboração de um roteiro para a execução do projeto e da documentação referente
ao concurso para as próximas fases do projeto
Estas tarefas subdividem‐se em duas Sub‐tarefas:
Sub‐tarefa 10.1: Roteiro
O consultor deve identificar claramente os passos que devem ser desenvolvidos pelos
clientes e por outras partes interessadas governamentais (conforme identificado pelo
cliente) para a execução do presente projeto de desenvolvimento através de operações
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sustentáveis. Para cada um dos passos o consultor deve identificar a parte responsável,
o financiamento e outras necessidades ao nível dos recursos e calendarização.
Sub‐tarefa 10.2: Documentação referente ao concurso
A próxima fase do projeto dependerá da estrutura adotada pelo cliente em função das
recomendações do consultor na Tarefa 9. O consultor elaborará a documentação
referente ao concurso para as próximas fases do projeto. No mínimo a documentação
referente ao concurso deve ser exaustiva no que diz respeito ao projeto das
infraestruturas fixas. Em função da estrutura selecionada, a documentação referente ao
concurso também terá de ser preparada para a construção de infraestruturas fixas,
aquisição de material circulante e de sistemas e comissionamento e operações
ferroviárias.
Pessoal chave
Cargo
Líder de equipa

Economista dos transportes

Especialista em operações
ferroviárias

Engenheiro civil ferroviário

Engenheiro de sistemas
ferroviários

Perito especializado em
ambiente

Qualificações
 Mestrado em engenharia, economia, gestão de empresas ou numa área
similar
 Pelo menos 15 anos de experiência no setor ferroviário
 Experiência na liderança e gestão de equipas multidisciplinares em pelo
menos cinco projetos ferroviários no continente africano
 Fluente em língua inglesa
 Mestrado em economia ou numa área similar
 Pelo menos 15 anos de experiência no desenvolvimento de previsões de
tráfego e receitas e na realização de avaliações económicas
 Experiência de trabalho em pelo menos cinco projetos ferroviários, pelo
menos um em África
 Fluente em língua inglesa
 Licenciatura em engenharia
 Pelo menos 15 anos de experiência em operações e/ou consultoria
ferroviárias
 Experiência pelo menos em cinco projetos ferroviários em África ou cinco
anos de experiência no setor ferroviário em África
 Fluente em língua inglesa
 Licenciatura em engenharia
 Pelo menos 15 anos de experiência na exploração e projeto de
infraestruturas ferroviárias
 Experiência pelo menos em cinco projetos ferroviários em África ou cinco
anos de experiência no setor ferroviário em África.
 Fluente em língua inglesa
 Licenciatura em engenharia
 Pelo menos 15 anos de experiência no projeto ou exploração de
sinalização, telecomunicações ou sistemas de controlo ferroviários
 Fluente em língua inglesa
 Mestrado em gestão ambiental, lei ambiental, economia, engenharia ou
numa área similar
 Pelo menos 15 anos de experiência na realização de avaliações de impacto
ambiental
 Experiência pelo menos em cinco projetos ferroviários em África ou cinco
anos de experiência no setor ferroviário em África.
 Fluente em língua inglesa
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Qualificações
 Mestrado em gestão ambiental, ciências sociais, económica, engenharia
ou em Mestrado similares
 Pelo menos 15 anos de experiência na realização de avaliações de impacto
social e na elaboração de planos de ação de reinstalação
 Experiência pelo menos em cinco projetos ferroviários em África ou cinco
anos de experiência no setor ferroviário em África.
 Fluente em língua inglesa
 Licenciatura e acreditação Analista Financeiro Certificado (AFC), Mestrado
em Finanças ou gestão de empresas ou numa área similar
 Pelo menos 15 anos de experiência em consultoria financeira ou em
gestão ferroviária
 Experiência em pelo menos três projetos de avaliação da viabilidade
financeira de transportes ferroviários
 Fluente em língua inglesa
 Licenciatura
 Pelo menos 15 anos de experiência na avaliação da capacidade
institucional e desenvolvimento institucional, de preferência no setor dos
transportes
 Pelo menos três projetos em que tenha sido responsável pela avaliação e
reforço de uma organização no desenvolvimento de um projeto
ferroviário, pelo menos um projeto em África
 Fluente em língua inglesa
 Mestrado em direito ou jurista
 Pelo menos 15 anos de experiência em direito dos transportes e PPP
 Experiência em pelo menos três projetos ferroviários no continente
africano, incluindo consultoria sobre o quadro jurídico e regulatório para o
setor ferroviário
 Fluente em língua inglesa
 Licenciatura
 Experiência na elaboração de documentação referente a concursos para
projetos, projeto‐construção ou construção de cinco projetos de
transportes, pelo menos um projeto ferroviário
 Fluente em língua inglesa

Produtos
Produto
Relatório inicial

Relatório de tráfego e receitas
Projeto preliminar e relatório técnico
Relatório intercalar
Relatório ambiental e social
Relatório de viabilidade
Roteiro
Documentação referente ao concurso
Relatório final

Conteúdos e tarefas
Constatações, esclarecimentos e
principais questões decorrentes do
primeiro mês de projeto
1
2, 3, 4
6, 7, 8
5
9
10.1
10.2
Compêndio de todos os elementos
chave e das propostas previamente
apresentadas

Data limite
6ª Semana

14ª Semana
20ª Semana
26ª Semana
38ª Semana
45ª Semana
49ª Semana
52ª Semana
52ª Semana
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Anexo F. TdR para o Estudo
de Viabilidade para
Kampala-Bujumbura
Os TdR que constam nas páginas seguintes são para a secção Kampala‐Bujumbura de Dar es
Salaam‐Kigali / Kampala‐Bujumbura, porque a secção Dar es Salaam‐Kigali foi estudada no
âmbito do estudo de viabilidade a partir de 2019.
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Serviços de consultoria para o estudo de
viabilidade para a linha ferroviária
Kampala‐Kigali‐Bujumbura
Termos de referência
Antecedentes do projeto
A África Oriental lidera o renascimento dos caminhos de ferro africanos. A linha Mombasa‐
Nairobi de bitola padrão foi concluída em 2017 e uma extensão de Nairobi para Naivasha foi
concluída em outubro de 2019. Eventualmente, os planos incluirão a extensão até Kampala e, a
devido tempo, para além de Kampala.
Na Tanzânia os planos estão adiantados para a rede de bitola padrão. Prevê‐se, até ao fim de
2019, a conclusão do tronco ferroviário entre Dar es Salaam e Morogoro e a respetiva
construção já começou na secção Morogoro‐Makutopora. Para além disso, já foi efetuada a
avaliação da viabilidade e os projetos preliminares foram concluídos da linha que faz a ligação
entre Makutopora e Isaka e depois a ligação a Kigali, no Ruanda. A Tanzânia tem planos para
realizar a extensão da sua rede de bitola padrão até Mwanza, no Lago Vitória, e a Kigoma, no
Lago Tanganica.
Em dezembro de 2019 foi anunciado que a Tanzânia tinha assinado um acordo para a fazer a
ligação da sua rede de bitola padrão ao Burundi e à República Democrática do Congo (RDC). A
ligação ao Burundi terá início em Uvinza (perto de Kigoma) até Gitega, através de Msongati e
depois até Bujumbura e à parte oriental da RDC.
Este estudo concentra‐se numa linha que faz a ligação entre Kampala e Bujumbura através de
Kigali. Dentro de algum tempo a linha disponibilizará aos operadores de transportadores três
opções de rotas ferroviárias até aos portos marítimos (Kampala‐Mombasa, Kigali‐Dar es Salaam
e Bujumbura‐Dar es Salaam). Para além disso, a linha reduzirá os custos de transporte e
melhorará o tempo de trânsito e a fiabilidade possibilitando um aumento das atividades
comerciais entre o Uganda, o Ruanda e o Burundi, assim como com os países vizinhos, Quénia,
Tanzânia e RDC. Esta linha ferroviária também garantirá uma melhoria da mobilidade dos
cidadãos na região.
A linha ferroviária Kampala‐Kigali‐Bujumbura será uma ligação crítica na Rede Ferroviária de
Alta Velocidade Integrada Africana (AIHSRN) pois fará a ligação de três países sem litoral e irá
melhorar significativamente o respetivo acesso aos portos marítimos. Para além disso, será uma
base sólida para aumentar a cobertura ferroviária nos países do interior do continente africano
assim como garantir a ligação ferroviária entre África oriental e ocidental.
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Figura 1: Linha ferroviária Kampala‐Kigali‐Bujumbura

A longo prazo os quatro principais objetivos da AIHSRN são os seguintes:
1.

Ligar todos os países sem litoral a portos marítimos;

2.

Garantir interligações entre as diferentes regiões/partes do continente africano;

3.

Criar “Circulares Transafricanas”, semelhantes às Autoestradas transafricanas (TAH),
colmatando simultaneamente as lacunas ao nível das infraestruturas de transportes
nos corredores de transporte principais; e

4.

Ligar todas as capitais políticas e económicas.

| F‐3

RELATÓRIO FINAL | Estudo Preliminar Pormenorizado (EPP) da Rede Ferroviária
Integrada Africana de Alta Velocidade no âmbito da Visão 2063 e Plano Diretor

Ref. CPCS: 16528

Figura 2: Plano Diretor da Rede Ferroviária de Alta Velocidade Integrada Africana (AIHSRN) 2043

De modo a garantir a interoperabilidade da rede, os parâmetros chave de projeto e operação
devem ser normalizados de acordo com a seguinte tabela.
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Tabela 1: Normas de projeto
Parâmetro
Bitola
Carga por eixo do projeto (e
permitido)
Comprimento comboio de
passageiros
Comprimento comboio de
mercadorias
Normas de projeto
Estrutura da bitola
Diesel versus eletrificação
Tensão de tração de eletrificação
(caso se opte pela tração elétrica)
Sistema de sinalização e controlo
Sistema de comunicações
Acopladores
Travões do comboio

Norma
Padrão (1.435 mm)
30 toneladas
600 metros
2.000 metros
AREMA ou UIC, conforme determinado pelos consultores
AAR placa C
A ser determinado pelos consultores
25 kV 50 Hz AC
ETCS com o nível determinado pelas necessidades operacionais
específicas e pelo ambiente
GSM‐R complementado por fibra ótica, rádio VHF ou UHF e sistemas
de micro‐ondas
Acopladores Janney (AAR)
Ar comprimido

Cada uma das linhas que venha a fazer parte da AIHSRN fará parte de uma das três categorias
definidas em função do mix de comboios de passageiros e de mercadorias. As velocidades de
projeto (ou velocidades máximas de funcionamento) devem ser definidas de acordo com o
objetivo da ligação e a topografia, da seguinte forma:


Categoria A – Alta velocidade, somente comboios de passageiros
o Velocidade até 320 km/h (ou 330 km/h)
o Desnível máx. 35‰, Raio min. 10.000 m



Categoria B – Semi alta velocidade, mix de comboios de passageiros e de mercadorias
o Velocidade até 240 km/h para comboios de passageiros e até 120 km/h para
comboios de mercadorias
o Desnível máx. 12,5%, Raio min. 5.000 m



Categoria C – Sobretudo ou apenas para comboios de mercadorias
o Velocidade até 120 km/h
o Desnível máx. 12,5 %, Raio depende da velocidade e da topografia

Objetivos do estudo
O objetivo do presente estudo é determinar a viabilidade técnica, financeira e económica da
linha ferroviária. O trabalho a ser realizado no âmbito do presente estudo incluirá, mas não está
limitado, às seguintes tarefas:
1. Projeções do tráfego de mercadorias, passageiros e das receitas;
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2. Identificação da solução elétrica ou a diesel e estimativas das necessidades de material
circulante;
3. Projeto preliminar das infraestruturas fixas;
4. Identificação dos melhores sistemas e tecnologias para o funcionamento e manutenção;
5. Elaboração de uma avaliação do impacto ambiental e social (ESIA) e do plano de ação de
reinstalação (RAP);
6. Estruturação do projeto tendo em vista participação do governo e do setor privado;
7. Análise jurídica e regulatória;
8. Avaliação da capacidade institucional;
9. Avaliação da viabilidade financeira e económica; e
10. Elaboração de um roteiro para a execução do projeto e documentação referente ao
concurso para as próximas fases do projeto.
Descrições das tarefas
Tarefa 1: Projeções do tráfego de mercadorias, passageiros e receitas ferroviárias
O consultor através de consultas, levantamentos, modelização e análises fará projeções anuais
do tráfego de mercadorias, passageiros e receitas ferroviárias de acordo com três cenários
(base, otimista e pessimista) para um período de 40 anos. Como parte integrante desta análise
o consultor deverá analisar o impacto de vários cenários de desenvolvimento para as três
ligações aos portos marítimos (Kampala‐Mombasa, Kigali‐Dar es Salaam e Bujumbura‐Dar es
Salaam). Especificamente, o consultor deve fazer uma estimativa do impacto no tráfego de
mercadorias, passageiros e receitas ferroviárias caso exista apenas uma, duas ou três ligações.
Tarefa 2: Identificação de operação elétrica ou a diesel e estimativas das necessidades de
material circulante
Em função do tráfego estimado de mercadorias e de passageiros (conforme a Tarefa 1) e dos
parâmetros operacionais indicados acima, o consultor elaborará um modelo operacional para
o período projetado de 40 anos para cada um dos três cenários. Em função das projeções do
tráfego assim como das estimativas de capital e das despesas operacionais, o consultor realizará
uma análise para determinar a opção que tiver melhor relação qualidade/preço entre a
operação a diesel e elétrica para a projeção a 40 anos. Com base nisso, o consultor fará uma
recomendação justificada de uma opção em detrimento da outra; e esta será a base das
seguintes tarefas.
Tarefa 3: Projeto preliminar das infraestruturas fixas
Esta tarefa incluirá quatro Sub‐tarefas, a saber:
Sub‐tarefa 3.1: Projeto preliminar do traçado
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Começando com a rota proposta para a linha ferroviária (conforme ilustrado na Figura
1) e os parâmetros operacionais e de projeto, conforme ilustrado na Tabela 1, o
consultor projetará o ferroviário, 500 milímetros horizontalmente e 100 milímetros
verticalmente das localizações finais.
O consultor procederá à aquisição de dados geométricos através de um estudo LiDAR
de todo o eixo ferroviário com uma largura de 1.200 metros. A densidade de captura de
ponto discreto dos pontos LiDAR será de aproximadamente 3 pontos por metro
quadrado. A precisão vertical relativa do DTM será superior a 8 cm e a precisão
horizontal relativa do DTM será superior a 10 cm. O consultor deve incluir a totalidade
do estudo LiDAR como uma parte independente no âmbito do orçamento do projeto. O
consultor também poderá identificar meios alternativos para a recolha de dados
geométricos em função do pormenor exigido e da exaustividade e apresentar o
respetivo preço como alternativa ao estudo LiDAR.
O plano e desenhos de perfil serão realizados a uma escala horizontal de 1:5000 e a uma
escala vertical de 1:500 e serão incluídos os elementos mais importantes da
infraestrutura ferroviária (curvas, pontes, viadutos, túneis, condutas, mudanças de vias,
circuitos de passagem, estações, catenárias elétricas e subestações (se aplicável, etc.)
assim como as principais características físicas (passagens rodoviárias, principais cortes
e preenchimentos, cursos de água, etc.)
Sub‐tarefa 3.2: Recolha e testes dos dados de campo
Conforme necessário, o consultor terá de realizar a recolha de dados de campo para
projetar toda a infraestrutura ferroviária dentro dos 25% das necessidades efetivas. Tal
poderá incluir e não está limitado a:
o Amostras de solo e teste de rochas;
o Estudos batimétricos e levantamentos de solo;
o Testes hidrológicos e mapeamento.
Os proponentes nas suas propostas terão de definir claramente os dados necessários
para os projetos preliminares e explicar como é que procederão à aquisição dos dados
necessários através da recolha de dados de campo e testes. O consultor deve incluir
estas quantidades como um ponto independente no orçamento do projeto.
Sub‐tarefa 3.3: Projeto preliminar das infraestruturas fixas
O consultor começará por elaborar inventários classificados por categoria das
infraestruturas fixas, nomeadamente, mas não limitado a:
o Pontes, viadutos e túneis – categorias por comprimento e tipo;
o Condutas – categorias por tipo, diâmetro e comprimento (ou caudais);
o Passagens rodoviárias – categorias por níveis de tráfego ferroviário e rodoviário
e velocidades;
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o Curvas – categorias por raio;
o Cortes – categorias por profundidade e material;
o Preenchimento – categorias por profundidade;
o Mudanças de via – categorias por tipo e localização da via (via tangente, espiral
ou curva);
o Instalações de manutenção utilizadas para inspeção, manutenção, limpeza e
conservação (inclusive para abastecimento de combustível, se aplicável) das
locomotivas, vagões, carruagens e equipamento de manutenção/teste das vias ‐
categorias por função das instalações e tipo de equipamento.
Para cada categoria de infraestruturas fixas, o consultor elaborará desenhos
representativos com uma precisão de 25% das necessidades efetivas. Os desenhos
devem ser abrangentes incluindo todos os elementos principais da infraestrutura. No
caso do corte e do preenchimento será necessário elaborar desenhos transversais com
a estrutura da via, a formação e drenagem para tangentes, curvas e espirais. Para além
disso, quando necessário, os desenhos típicos devem ser elaborados para vias duplas
incluindo mudanças de vias e vias de estação.
(Os proponentes nas respetivas propostas terão de definir claramente os desenhos que
irão elaborar e a escala utilizada).
Para além disso, como parte integrante desta tarefa, os consultores devem elaborar
Medições pormenorizadas para cada categoria de infraestrutura. Tal será
disponibilizado como um produto e será usado como a base para as estimativas do custo
de capital.
Sub‐tarefa 3.4: Projeções do custo de capital das infraestruturas fixas
Os consultores farão a estimativa do custo de capital anual das infraestruturas fixas para
o desenvolvimento e implementação ferroviário assim como para o funcionamento
sustentável do período projetado de 40 anos. Os custos de capital devem incluir as
infraestruturas fixas de acordo com os três cenários identificados na Tarefa 1.
Tarefa 4: Identificação dos melhores sistemas e tecnologias para o funcionamento e
manutenção ferroviária
Estas tarefas subdividem‐se em duas Sub‐tarefas:
Sub‐tarefa 4.1: Elaboração de um plano de manutenção operacional (PMO)
No PMO serão identificados:
o Localizações, pessoal e planos para a tripulação, estações de manobra e
abastecimento de combustível (se aplicável) dos comboios;
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o Localizações, pessoal, instalações, equipamento principal e calendários de
manutenção/inspeção para a manutenção das locomotivas, das carruagens de
mercadorias e equipamento de passageiros;
o Pessoal, localização das tripulações, instalações, equipamento principal e
calendários para a inspeção, testes, monitorização e manutenção das vias e de
outras infraestruturas fixas, assim como para sistemas (tais como sinais e
telecomunicações de controlo, tração elétrica e distribuição (se aplicável);
o Processos, sistemas e pessoal para o controlo da circulação, gestão de
locomotivas e carruagens, controlo automático de espaçamentos, marketing,
cobrança de receitas e gestão global das atividades ferroviárias.
No âmbito da elaboração do PMO o consultor deve identificar as melhores práticas
internacionais e fazer recomendações sobre as que devem ser implementadas (e
porquê), mas também como devem ser implementadas.
Sub‐tarefa 4.2: Identificação das necessidades de material circulante
O consultor fará uma estimativa dos requisitos de material circulante (locomotivas,
vagões, carruagens, etc.) para 40 anos de acordo com os três cenários (base, otimista e
pessimista). Para além disso, o consultor deve confirmar todos os parâmetros do projeto
e operacionais para cada tipo de locomotiva, vagão e carruagem.
Sub‐tarefa 4.3: Identificação e especificações para sistemas e equipamento principal
O consultor especificará os sistemas e o equipamento principal e elaborará projetos
preliminares das infraestruturas a serem utilizadas nos seguintes aspetos:
o Sistemas de sinalização e de controlo dos comboios para controlar a circulação
dos comboios e do pessoal de manutenção (de acordo com os padrões que
constam na Tabela 1);
o Sistemas de telecomunicações para as comunicações entre comboios, os
controladores de circulação e funcionários da manutenção (em conformidade
com a Tabela 1);
o Tração elétrica e sistemas de distribuição para os comboios (se aplicável e em
conformidade com os padrões da Tabela 1);
o Quaisquer outros sistemas utilizados para atribuir, monitorizar e programar a
manutenção do material circulante, a cobrança de receitas e a monitorização da
saúde financeiras dos caminhos de ferro;
o Equipamento principal para inspeções, testes, monitorização e manutenção das
vias e de outras infraestruturas fixas, assim como para sistemas (conforme
descrito acima);
o Equipamento principal utilizado na manutenção e inspeção das locomotivas, dos
vagões e do material circulante.
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Em cada caso o consultor deve identificar pelo menos três opções para cada uma das
categorias e realizar análises das opções para identificar e justificar a opção preferida
para cada uma.
Sub‐tarefa 4.4: Projeções dos custos de capital
O consultor fará a estimativa dos custos de capital anuais do material circulante, dos
sistemas, do equipamento e das ferramentas para os três cenários identificados na
Tarefa 1 para o desenvolvimento e implementação ferroviários assim como para o
funcionamento sustentável durante o período projetado de 40 anos.
Sub‐tarefa 4.5: Projeções das receitas e dos custos operacionais
O consultor deverá projetar as receitas operacionais anuais (do transporte de
mercadorias e de passageiros, assim como outras fontes de receitas) e os custos
operacionais anuais de acordo com os três cenários identificados na Tarefa 1. Os custos
operacionais devem incluir todos os custos para o funcionamento e manutenção da
linha férrea para um período de 40 anos.
Tarefa 5 ‐ Elaboração de uma avaliação do impacto ambiental e social (ESIA) e do plano de
ação de reinstalação (RAP)
O consultor elaborará uma avaliação exaustiva do impacto ambiental e social (ESIA), incluindo
um plano de gestão ambiental, um quadro para política de reinstalação (RPF) e um plano de
ação de reinstalação (RAP).
O trabalho realizado no âmbito desta tarefa terá de ser feito em conformidade com todas as
leis e políticas pertinentes do Uganda, do Ruanda e do Burundi, incluindo, entre outras:
Uganda:


Lei do ambiente, CAP 153, 1995;



Regulamentos do Ambiente (Avaliação do Impacto Ambiental), 1998;



Lei do ambiente CAP 152, 1997;



Regulamentos do Ambiente (Gestão de zonas húmidas, margens de rios e lagos), 2000,
ao abrigo da Lei do ambiente, Cap 153, 1995.

Ruanda:


Lei orgânica nº 04/2005 de 08/04/2005, Proteção e gestão do ambiente;



Lei orgânica nº 08/2005 de 14/07/2005 que rege a utilização e a gestão territorial;



Lei nº 24/2012 de 15/06/2012 que rege o planeamento e desenvolvimento territorial;



Lei nº 18/2007 de 19/04/2007 que rege as expropriações de interesse público;



Despacho ministerial nº 002/2008 de 01/4/2008 que rege as modalidades do registo
predial;
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Lei territorial.

Burundi:


Lei nº 1/010 de 30 de junho de 2000, Código do Ambiente e Artigo 4º;



Lei nº 1/010 de 30 de junho de 2000, Código do Ambiente;



Lei nº 1/02 de 26 de março de 2012, Código dos Recursos Hídricos;



Lei nº 1/07 de 15 de julho de 2016, revisão do Código Florestal;



Lei nº 1/10 de 30 de maio de 2011, Criação e gestão de áreas protegidas;



Lei nº 1/21 de 15 de outubro de 2013, Código da indústria extrativa;



Lei nº 1/13 de 9 de agosto de 2011, revisão da Lei territorial;



Decreto lei nº 1/037 de 7 de julho de 1993, Código do Trabalho;



Decreto nº 100/22 de 7 de outubro de 2010, Procedimento para avaliação do impacto
ambiental;



Despacho ministerial nº 770/083 de 9 de janeiro de 2013, Procedimento para a definição
do enquadramento.

Para além disso, o trabalho também deve estar em conformidade com os requisitos ambientais
e da política de garantias sociais do ou da [inserir o nome da agência de financiamento
relevante]. Caso sejam constatadas divergências entre os requisitos nacionais e os do ou da
[inserir o nome da agência de financiamento relevante], serão aplicados os mais exigentes. [Este
parágrafo deve ser apagado caso não se verifique a participação de uma agência de
financiamento.]
Tarefa 6: Estruturação do projeto tendo em vista participação do governo e do setor privado
Em função das práticas internacionais para o desenvolvimento ferroviário o consultor
identificará e descreverá todas as estruturas possíveis para a participação das entidades do
governo e do setor privado no desenvolvimento e funcionamento dos caminhos de ferro. Em
cada um dos casos, o consultor identificará:


Exemplos de como as estruturas foram utilizadas com sucesso e sem sucesso;



As vantagens e as desvantagens da estrutura;



Como é que a estrutura será aplicada no caso concreto da linha ferroviária Kampala‐
Kigali‐Bujumbura;



Em que medida é que a estrutura se coaduna com o mandato dos governos no que diz
respeito aos caminhos de ferro;



Em que medida é que a estrutura serve os objetivos de desenvolvimento a longo prazo
da Rede Ferroviária Integrada Africana de Alta Velocidade.

O consultor, subsequentemente, classificará as estruturas e fará recomendações
consubstanciadas relativamente à estrutura que deverá ser implementada. Pelo menos três
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opções devem ser sujeitas a uma análise jurídica e regulatória (Tarefa 7) e a uma avaliação de
viabilidade financeira e económica (Tarefa 9).
Tarefa 7: Análise jurídica e regulatória
O Consultor identificará todas as leis e regulamentos nacionais e internacionais que tenham um
impacto no desenvolvimento e funcionamento dos caminhos de ferro tendo em consideração
os planos para o desenvolvimento físico das infraestruturas e o funcionamento dos caminhos
de ferro (conforme previsto nas Tarefas 1‐5) de acordo com as estruturas identificadas na Tarefa
6. No caso das três infraestruturas com a classificação mais alta, os consultores identificarão a
forma como o desenvolvimento e a exploração ferroviários serão estruturados de modo a
estarem em conformidade com as leis e os regulamentos. Caso os regulamentos e as leis
existentes não permitam a implementação da estrutura conforme previsto na Tarefa 6, o
consultor identificará a lacuna e recomendará a necessária alteração das leis de modo a permitir
a estrutura.
Tarefa 8: Avaliação da capacidade institucional
Para as três estruturas identificadas na Tarefa 6, o consultor identificará as entidades
governamentais que participarão no desenvolvimento e exploração ferroviários. Em cada um
dos casos o consultor identificará o papel de cada entidade no desenvolvimento e exploração
ferroviários e a sua atual capacidade de execução dos seus mandatos. Quando forem
identificadas insuficiências o consultor recomendará as medidas necessárias para mitigar as
insuficiências ao nível da capacidade institucional.
Tarefa 9: Avaliação da viabilidade financeira e económica
Estas tarefas subdividem‐se em duas Sub‐tarefas:
Sub‐tarefa 9.1: Avaliação da viabilidade financeira
Em função das projeções de fluxos anuais de receitas e custos o consultor fará uma
estimativa da taxa interna de rentabilidade financeira (TIRF) e do valor atual líquido
financeiro (VALF) do projeto e dos participantes do projeto (governo e setor privado) de
acordo com os três cenários (elaborados na Tarefa 1) com cada uma das três estruturas
(identificadas na Tarefa 6).
Sub‐tarefa 9.2: Avaliação da viabilidade económica
O consultor realizará uma análise custo‐benefício (ACB) económico para obter uma
estimativa da taxa interna de rentabilidade económica (TIRE) do valor atual líquido
económico (VALE) do projeto para os três cenários identificados na Tarefa 1. O que
incluirá a conversão dos custos e das receitas financeiros em custos e benefícios
económicos aplicando um conjunto de fatores de conversão adequados e tendo em
conta as externalidades monetizáveis. Para além disso, o consultor deve apresentar
aspetos qualitativos das externalidades que não possam ser monetizadas para serem
incluídas na ACB.
Sub‐tarefa 9.3: Realização de uma análise de sensibilidade
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Os consultores devem identificar os fatores chave de viabilidade financeira e económica
e analisar os impactos dos fatores nas projeções dos retornos financeiros e económicos.
Incluindo, mas não estando limitado aos preços futuros do carvão e à procura
internacional; o desenvolvimento de outros caminhos de ferro regionais com a bitola
padrão (em particular os que fazem parte da AIHSRN); e o aumento dos
congestionamentos e atrasos na rede ferroviária sul africana.
Sub‐tarefa 9.4: Fazer recomendações claras em relação ao futuro
Em função da análise e da avaliação apresentadas acima, o consultor deve fazer
recomendações claras e devidamente justificadas para o projeto avançar. Caso seja
feita uma recomendação para se avançar com o projeto, a recomendação deve incluir
a estrutura que será utilizada.
(Os consultores devem avançar com a Tarefa 10 somente após terem recebido orientações do
cliente).
Tarefa 10: Elaboração de um roteiro para a execução do projeto e documentação referente ao
concurso para as próximas fases do projeto
Estas tarefas subdividem‐se em duas Sub‐tarefas:
Sub‐tarefa 10.1: Roteiro
O consultor deve identificar claramente os passos que devem ser desenvolvidos pelos
clientes e por outras partes interessadas governamentais (conforme identificado pelo
cliente) para a execução do presente projeto de desenvolvimento através de operações
sustentáveis. Para cada um dos passos o consultor deve identificar a parte responsável,
o financiamento e outras necessidades ao nível dos recursos e calendarização.
Sub‐tarefa 10.2: Documentação referente ao concurso
A próxima fase do projeto dependerá da estrutura adotada pelo cliente em função das
recomendações do consultor na Tarefa 9. O consultor elaborará a documentação
referente ao concurso para as fases seguintes do projeto. No mínimo a documentação
referente ao concurso deve ser exaustiva no que diz respeito ao projeto das
infraestruturas fixas. Em função da estrutura selecionada, a documentação referente ao
concurso também terá de ser preparada para a construção de infraestruturas fixas,
aquisição de material circulante e de sistemas e comissionamento e operações
ferroviárias.
Pessoal chave
Cargo
Líder de equipa

Economista dos transportes

Qualificações
 Mestrado em engenharia, economia, gestão de empresas ou numa área
similar
 Pelo menos 15 anos de experiência no setor ferroviário
 Experiência na liderança e gestão de equipas multidisciplinares em pelo
menos cinco projetos ferroviários no continente africano
 Fluente em língua inglesa e francesa
 Mestrado em economia ou numa área similar
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Cargo

Especialista em operações
ferroviárias

Engenheiro civil ferroviário

Engenheiro de sistemas
ferroviários

Perito especializado em
ambiente

Perito especializados em
questões
sociais/reinstalações

Perito em financiamento de
projetos

Perito institucional
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Qualificações
 Pelo menos 15 anos de experiência no desenvolvimento de previsões de
tráfego e receitas e na realização de avaliações económicas
 Experiência de trabalho em pelo menos cinco projetos ferroviários, pelo
menos um em África
 Fluente em língua inglesa e francesa
 Licenciatura em engenharia
 Pelo menos 15 anos de experiência em operações e/ou consultoria
ferroviárias
 Experiência pelo menos em cinco projetos ferroviários em África ou cinco
anos de experiência no setor ferroviário em África.
 Fluente em língua inglesa
 Conhecimento da língua francesa é uma vantagem
 Licenciatura em engenharia
 Pelo menos 15 anos de experiência na exploração e projeto de
infraestruturas ferroviárias
 Experiência pelo menos em cinco projetos ferroviários em África ou cinco
anos de experiência no setor ferroviário em África.
 Fluente em língua inglesa
 Conhecimento da língua francesa é uma vantagem
 Licenciatura em engenharia
 Pelo menos 15 anos de experiência na conceção de projetos ou exploração
de sistemas de sinalização, telecomunicações ou de controlo ferroviários
 Fluente em língua inglesa
 Conhecimento da língua francesa é uma vantagem
 Mestrado em gestão ambiental, lei ambiental, economia, engenharia ou
numa área similar.
 Pelo menos 15 anos de experiência na realização de avaliações de impacto
ambiental
 Experiência pelo menos em cinco projetos ferroviários em África ou cinco
anos de experiência no setor ferroviário em África.
 Fluente em língua inglesa e francesa
 Mestrado em gestão ambiental, ciências sociais, economia, engenharia ou
em áreas similares
 Pelo menos 15 anos de experiência na realização de avaliações de impacto
social e na elaboração de planos de ação de reinstalação
 Experiência pelo menos em cinco projetos ferroviários em África ou cinco
anos de experiência no setor ferroviário em África.
 Fluente em língua inglesa e francesa
 Licenciatura e acreditação de Analista Financeiro Certificado (AFC),
Mestrado em Finanças ou gestão de empresas ou numa área similar
 Pelo menos 15 anos de experiência em consultoria financeira ou em
gestão ferroviária
 Experiência em pelo menos três projetos de avaliação da viabilidade
financeira de transportes ferroviários
 Fluente em língua inglesa
 Conhecimento da língua francesa é uma vantagem
 Licenciatura
 Pelo menos 15 anos de experiência na avaliação da capacidade
institucional e desenvolvimento institucional, de preferência no setor dos
transportes
 Pelo menos três projetos em que tenha sido responsável pela avaliação e
reforço de uma organização no desenvolvimento de um projeto
ferroviário, pelo menos um projeto em África
 Fluente em língua inglesa e francesa
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Cargo
Especialista jurídico

Perito em contratos
públicos
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Qualificações
 Mestrado em direito ou um jurista
 Pelo menos 15 anos de experiência em direito dos transportes e PPP
 Experiência em pelo menos três projetos ferroviários no continente
africano, incluindo consultoria sobre o quadro jurídico e regulatório para o
setor ferroviário
 Fluente em língua inglesa e francesa
 Licenciatura
 Experiência na elaboração de documentação referente a concursos para
projetos, projeto‐construção ou construção de cinco projetos de
transportes, pelo menos um projeto ferroviário
 Fluente em língua inglesa e francesa

Produtos
Produto
Relatório inicial

Relatório de tráfego e receitas
Projeto preliminar e relatório técnico
Relatório intercalar
Relatório ambiental e social
Relatório de viabilidade
Roteiro
Documentação referente ao concurso
Relatório final

Conteúdos/Tarefas
Constatações, esclarecimentos e
principais questões decorrentes do
primeiro mês de projeto
1
2, 3, 4
6, 7, 8
5
9
10.1
10.2
Compêndio de todos os elementos
chave e das propostas previamente
apresentadas

Data limite
6ª Semana

14ª Semana
20ª Semana
26ª Semana
38ª Semana
45ª Semana
49ª Semana
52ª Semana
52ª Semana
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Anexo G. Minuta do Tratado
Multinacional / Acordo de
Cooperação do Projeto
Piloto Acelerado: GaboroneWalvis Bay
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TRATADO
SOBRE O ESTABELECIMENTO DO CORREDOR FERROVIÁRIO GABORONE‐ WALVIS BAY

ENTRE OS GOVERNOS
DA REPÚBLICA DO BOTSWANA, DA REPÚBLICA DA NAMÍBIA
E DA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL
O Governo da República do Botswana
O Governo da República da Namíbia e
O Governo da República da África do Sul,
doravante designados "Partes Contratantes"
PREÂMBULO
ANIMADOS pelo desejo de manter, desenvolver e reforçar as relações amistosas e a cooperação
entre si;
SENDO DA OPINIÃO de que nenhum país, detentor de fronteiras marítimas ou não, deve estar
isolado do resto do mundo;
DESEJOSOS POR ASSEGURAR uma circulação harmoniosa e rápida de pessoas e mercadorias,
originárias de ou destinadas a uma Parte Contratante, em trânsito através dos territórios das
outras Partes Contratantes, bem como uma circulação harmoniosa e rápida de mercadorias e
pessoas entre os respetivos territórios;
RECORDANDO o Tratado que institui a Comunidade Económica Africana (Abuja 1991) e o
Tratado da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (Windhoek, 1992) subscrito por
todas as Partes Contratantes;
TENDO EM CONTA os princípios formulados e as regras acordadas no Acordo que institui a
Organização Mundial do Comércio (Marraquexe, 1994), na Convenção aduaneira sobre os
contentores (Genebra, 1972) e na Convenção sobre a simplificação e harmonização dos
Procedimentos Aduaneiros (Quioto, 1973);
CONSCIENTES da interdependência entre o setor dos transportes e todos os outros setores da
economia;
RECONHECENDO que o Corredor Ferroviário Gaborone – Walvis Bay é importante para o
desenvolvimento de uma infraestrutura ferroviária integrada e de um sistema de tráfego
económico, seguro e sustentável do ponto de vista ambiental, a fim de impulsionar a agricultura
e os recursos minerais, turísticos e energéticos existentes na região;
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RECONHECENDO a importância estratégica da Zona de Comércio Livre Continental Africana
(ZCLCA), estabelecida pela Declaração da ZCLCA em Kigali em Março de 2018, para impulsionar
o comércio intra‐africano e melhorar o crescimento económico do continente;
CONSCIENTES AINDA de que nem o governo nem as empresas privadas podem por si sós
assumir todos os riscos de investimento, manutenção e exploração de instalações e
equipamentos de transporte e comunicações, de onde resulta a constatação de que uma
estreita coordenação entre o Governo e o setor privado é fundamental para o desenvolvimento
do comércio e da facilitação do trânsito;
RECONHECENDO a importância de desenvolver, ao longo do Corredor Ferroviário Gaborone ‐
Walvis Bay, um sistema integrado de infraestruturas e de trânsito económico, seguro e
ambientalmente sustentável;
CONVENCIDOS de que uma abordagem regional é a melhor forma de implementar um projeto
da magnitude do Corredor Ferroviário Gaborone ‐ Walvis Bay, criando um quadro institucional
para supervisionar o processo de implementação e gestão do projeto.
ACORDAM NO SEGUINTE:

CAPÍTULO I: DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1: Definições
Para efeitos do presente Tratado, os seguintes termos e expressões terão doravante os
significados agora atribuídos:
Autoridade: refere‐se à Autoridade de Gestão do Corredor Ferroviário Gaborone ‐ Walvis Bay;
Corredor: refere‐se ao Corredor Ferroviário Gaborone ‐ Walvis Bay, situado na:
a) República do Botswana;
b) República da Namíbia; e
c) República da África do Sul.
Material perigoso: qualquer substância ou material que possa afetar negativamente a
segurança do público, dos trabalhadores ou dos transportadores durante o transporte. Estes
incluem explosivos, gases comprimidos, líquidos e sólidos inflamáveis, oxidantes e peróxidos
orgânicos, materiais tóxicos, materiais radioativos, materiais corrosivos e qualquer outro
material que apresente um perigo no transporte.
Depositário: o Secretário Executivo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, em
conformidade com o artigo 19;
Corredor de desenvolvimento: a abordagem da iniciativa de desenvolvimento espacial para
mobilizar recursos de investimento para o desenvolvimento de transportes, infraestruturas,
instalações e serviços em coordenação com outros setores da economia no Corredor;
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Legislação facilitadora: a legislação nacional aprovada por cada Parte Contratante para
incorporar o presente Tratado;
Instalações: as infraestruturas, tais como edifícios ou equipamentos, criadas para permitir a
execução de uma tarefa específica relacionada com o transporte e o trânsito de veículos,
mercadorias e pessoas;
Facilitação: medidas ou procedimentos postos em prática para facilitar o transporte de veículos,
mercadorias e pessoas em trânsito através do corredor;
Mercadorias: todos os bens móveis de uso pessoal, incluindo artigos para venda, minérios,
gado, animais e produtos aquáticos, mercadorias, culturas, divisas e outros artigos
disponibilizados para transporte;
Tráfego ou transporte interestatal: o transporte de mercadorias ou de passageiros entre duas
ou mais partes contratantes;
Posto Fronteiriço Comum: designa um posto fronteiriço estabelecido num ponto designado das
fronteiras terrestres em que todo o tráfego que utiliza o posto de fronteira para apenas uma
vez em cada sentido de viagem e os procedimentos de saída e de entrada são executados
conjuntamente na zona de controlo comum pelos agentes de controlo dos contratantes
adjacentes;
Comité Diretor: significa o Comité instituído pelos Chefes de Estado e de Governo das Partes
Contratantes nos termos do artigo 10;
Outras partes interessadas: os agentes ou representantes do setor privado, da sociedade civil,
de organizações não governamentais ou de quaisquer outros organismos reconhecíveis, que
possam ser identificados num dado momento.
Projeto: construção e gestão do caminho de ferro de Gaborone, na República do Botswana, até
Walvis Bay, na República da Namíbia;
Direito de passagem: refere‐se à via ferroviária bem como partes adjacentes de terreno,
calçadas reservadas, corredores de estrada para serviços públicos e futuras expansões,
conforme necessário;
Estatuto supranacional: refere‐se aos poderes transcendentes concedidos à Autoridade de
Gestão do Corredor Ferroviário Gaborone ‐ Walvis Bay. Entende‐se igualmente o estatuto
concedido ao caminho de ferro que transcende a jurisdição das legislações, regulamentações
ou políticas nacionais das Partes Contratantes;
Tráfego em trânsito: o tráfego que atravessa o território da parte contratante, com ou sem
armazenagem de transbordo; carga fracionada; limpeza, reparação, a substituição, montagem,
desmontagem, remontagem de máquinas e mercadorias ou mudança de modo e de meios de
transporte;
Trânsito: refere‐se á a passagem através dos territórios das Partes Contratantes quando essa
passagem for apenas parte de uma viagem completa, que termina para além da fronteira das
partes em cujo território se efetua o trânsito;
Outros Termos e Expressões:
As palavras no singular incluem o plural, a menos que o contexto exija o contrário;
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Salvo indicação em contrário, as referências a "capítulos", "artigos" e "parágrafos" referem‐se
a capítulos, artigos e parágrafos do presente Tratado.
Artigo 2: Criação, Construção e Gestão do Corredor
Doravante, as partes contratantes:
a) estabelecem o Corredor;
b) criam a Autoridade que terá Estatuto Supranacional, em conformidade com o disposto no
artigo 9; e
c) comprometem‐se a construir e gerir um caminho de ferro descrito mais detalhadamente no
Acordo de Projeto Internacional, com medidas complementares de facilitação do comércio e do
transporte, ligando Gaborone (Botswana) a Walvis Bay (Namíbia) com as extensões e
ampliações que as partes contratantes em qualquer momento acordarem.

Artigo 3: Objetivos e âmbito do corredor
1. Os objetivos do corredor são os seguintes:
a) facilitar a circulação segura e eficiente de pessoas e mercadorias, comércio e
transportes regionais e internacionais, melhorando a infraestrutura ferroviária e
simplificando e harmonizando os requisitos e controlos que regem a circulação de
mercadorias e pessoas, com vista a reduzir os custos de transporte e os tempos de
trânsito;
b) estimular o desenvolvimento económico e social nos territórios das partes
contratantes e a parceria entre os setores público e privado;
c) transformar o Corredor num Corredor de Desenvolvimento que, além de oferecer
serviços de transporte e de trânsito seguros, rápidos e competitivos que garantam o
comércio regional, estimule também o investimento e incentive o desenvolvimento
sustentável, redução da pobreza e garantia de segurança no Corredor; e
d) implementar estratégias para acelerar o crescimento económico e social ao longo do
Corredor, garantindo a sustentabilidade ambiental.
2. O traçado do corredor é o seguinte:
a) Botswana: [inserir origem] ‐ [inserir destino];
b) Namíbia: [inserir origem] ‐ [inserir destino]; e
c) África do Sul: [inserir origem] ‐ [inserir destino].
Artigo 4: Princípios orientadores
a) Princípio de Transparência
As Partes Contratantes acordam em cooperar de forma transparente no que respeita às
questões relativas ao financiamento, desenvolvimento, gestão e funcionamento do Corredor.
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b) Princípio de Equidade
As partes contratantes acordam em gerir e explorar o Corredor de forma equitativa nos
domínios do financiamento, desenvolvimento, funcionamento e gestão, a fim de atingir o seu
objetivo.
c) Princípio de Solidariedade
As Partes Contratantes acordam em que o princípio da solidariedade deve orientar a aplicação
do presente Tratado.
d) Princípio de Assistência Mútua
As partes contratantes prestar‐se‐ão assistência mútua sempre que necessário em matéria
aduaneira, de imigração, de segurança, de saúde e de quaisquer outras áreas de interesse no
que respeita à utilização do Corredor. Esta assistência inclui, entre outros, o controlo em cada
ponto de entrada e de saída dos respetivos territórios.
e) Princípio de Subsidiariedade
As Partes Contratantes acordam em aplicar o princípio da subsidiariedade, concedendo as
competências necessárias a qualquer autoridade ou outro organismo instituído ao abrigo do
presente Tratado para agir em seu nome e por sua conta.
CAPÍTULO II: OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
Artigo 5: Áreas de colaboração
As partes contratantes acordam em colaborar em questões relacionadas com os seguintes
aspetos:
1. Desenvolvimento de infraestruturas
a) Atualização de estudos existentes nos diferentes segmentos do Corredor de forma a incluir:
i. Estudos de viabilidade económica e financeira,
ii. Estudos técnicos, de engenharia e de impacto ambiental detalhados, e
iii. Trabalhos de construção e supervisão.
b) Assegurar a sensibilização para epidemias sociais, incluindo o VIH/SIDA, ao longo do Corredor
e da sua área de influência,
2. Facilitação do Transporte e do Comércio
Desenvolvimento e harmonização de medidas facilitadora do comércio e transporte ao longo
do Corredor, nos seguintes domínios:
a) instalações portuárias;
b) rotas e instalações;
c) controlo aduaneiro, operação, imigração, polícia e outros organismos;
d) documentação e procedimentos;
e) transporte multimodal de mercadorias;
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f) manuseamento de matérias perigosas;
g) medidas facilitadoras para agências de trânsito, comerciantes e trabalhadores; e
h) construção do Corredor.
3. Considerar o projeto como uma unidade única, que pode ser dividida em lotes
adequados para efeitos de contratação para obras, supervisão e gestão.
4. Rever o âmbito de aplicação e as disposições do presente Tratado para incentivar o
desenvolvimento de infraestruturas integradas de transporte, serviços e instalações no
Corredor.
5. Disponibilizar à Autoridade parcelas de terreno de cada lado para criar para o Direito de
Passagem para o caminho de ferro, bem como para proporcionar uma futura expansão e
desenvolvimentos.
6. Resolver conjuntamente questões relacionadas com a reinstalação, compensação e
proteção do direito de passagem.
7. Procurar os fundos necessários para a implementação do Projeto, incluindo:
a) Contribuições das Partes Contratantes;
b) Contribuições de outros governos;
c) Empréstimos de instituições financeiras, bolsas, legados, subvenções, donativos de
parceiros nacionais e internacionais e de instituições ou organismos internacionais;
d) Doações da sociedade civil, organizações profissionais e empresas privadas; e
e) Doações de beneficiários do Corredor, em particular de empresas privadas ativas ao
longo do Corredor.
8. As Partes Contratantes acordam em, por enquanto, confiar ao Secretário Executivo da
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral o poder de abrir contas, receber, aceitar
e depositar num banco designado em nome das Partes Contratantes, empréstimos,
donativos, contribuições e subsídios, tanto em dinheiro como em espécie, que possam
pontualmente ser feitos com o objetivo de financiar o Projeto.
Artigo 6: Documentação do projeto
Acordo de Projeto Internacional
1. Após a assinatura do presente Tratado, as Partes Contratantes celebrarão um Acordo de
Projeto Internacional com a Autoridade. O Acordo de Projeto Internacional é executado em
nome das Partes Contratantes pelo Comité Diretor.
2. Será entregue ao Depositário uma cópia do Acordo de Projeto Internacional.
Regime e estabilidade acordados
3. As Partes Contratantes e a Autoridade reconhecem e acordam em que os seus direitos e
obrigações relativos ao Corredor são exclusivamente regidos pelos seguintes princípios,
regras e instrumentos:
a) o presente Tratado;
b) o Acordo de Projeto Internacional;
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c) a Legislação Facilitadora;
d) as Regras de Procedimento;
e) todos os outros instrumentos que fazem parte e aplicam o regime acordado, e
f) todos os princípios gerais de direito internacional, tratados internacionais e legislação
nacional que possam ser aplicáveis ao Projeto, na medida em que não sejam
incompatíveis com qualquer um dos instrumentos contemplados nos parágrafos (a), (b),
(c), (d) ou (e) acima.
4. As Partes Contratantes reconhecem e concordam ainda que a aplicação harmoniosa e estável
do presente Tratado, o Acordo de Projeto Internacional, a legislação facilitadora e todos os
outros elementos do regime acordado por todas as partes contratantes durante todo o
período de vigência do Acordo de Projeto Internacional e em todas as três jurisdições é
essencial para proteger os direitos e interesses de cada uma das partes contratantes na
manutenção do Corredor para facilitar o transporte de pessoas, de bens e de serviços.
5. Cada Parte Contratante concorda e compromete‐se a:
a) cumprir as disposições do Regime Acordado;
b) abster‐se de recorrer à ação executiva direta ou a qualquer ação que possa
interromper a execução, revogar, alterar, suspender, pôr termo ou desativar a
eficácia jurídica do presente Tratado; e
c) abster‐se de adotar qualquer legislação ou tomar qualquer ação que seja
incompatível com o texto e a aplicação do presente Tratado ou de qualquer outro
instrumento que constitua ou preveja no âmbito do regime acordado.
Artigo 7: Ação em caso de violação do presente Tratado
Em caso de violação de qualquer uma das disposições do regime acordado:
1. A Parte afetada deve notificar imediatamente a Autoridade da violação;
2. A Autoridade notifica a violação à Parte e infração, solicitando a cessação e a cura da violação;
3. A parte infratora cessa imediatamente e corrige qualquer violação, após receção da
notificação da violação;
4. A recusa ou a não cessação ou a reparação adequada da infração dão à Parte afetada o direito
de procurar uma solução nos termos do Artigo 19 do presente Tratado.
5. As disposições do Acordo de Projeto Internacional aplicam‐se para determinar quaisquer
medidas compensatórias a tomar em relação à Parte com direito a compensação ao abrigo
do presente Tratado.
CAPÍTULO III: QUADRO JURÍDICO E INSTITUCIONAL
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Artigo 8: Disposições institucionais
1. Comité Diretor
O Comité Diretor, criado pelos Chefes de Estado, é composto pelos Ministros responsáveis pelos
caminhos de ferro ou pelos transportes de cada uma das Partes Contratantes e pelo Secretário
Executivo Adjunto da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, Integração Regional.
2. O Comité elaborará logo que possível após a assinatura do presente Tratado as regras
processuais aplicáveis à sua conduta e a qualquer outro órgão por ele criado.
3. Para o bom desenvolvimento e gestão do Corredor, o Comité cria os seguintes órgãos:
a. A Equipe de Entrega do Projeto; e
b. Qualquer outro órgão ou organismo que possa ser necessário.
4. O Comité Diretor pode, por instrumento, alterar as Regras Processuais.

Artigo 9: Estatuto e Poderes da Autoridade
1. As Partes Contratantes acordam solenemente em conceder à Autoridade personalidade
jurídica, autonomia financeira e o estatuto supranacional previsto no Artigo 2.
2. A Autoridade tem a responsabilidade de construir, gerir e explorar o corredor e de levar a
cabo todas as ações necessárias ao exercício do seu mandato.

Artigo 10: Autoridade competente e parcerias estratégicas
1.

2.
3.

Para efeitos de aplicação do presente Tratado, as autoridades competentes das Partes
Contratantes serão os respetivos Ministérios, Departamentos e Agências (MDA)
responsável pelos caminhos de ferro ou pelos transportes e por quaisquer outros MDA
que possam em qualquer momento ser exigidos, assim como o Secretário Executivo
Adjunto da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, Integração Regional.
As partes contratantes desenvolverão parcerias estratégicas com o setor privado e
outras instituições a fim de assegurar a aplicação eficaz e eficiente do presente Tratado.
As partes contratantes disponibilizam ao público, através de um meio acessível, todas
as informações necessárias sobre a circulação de pessoas, bens e serviços ao longo do
corredor e informam‐se mutuamente, bem como as outras partes interessadas.
CAPÍTULO IV: VIAS DE TRÂNSITO, INSTALAÇÕES E CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E BENS

Artigo 11 ‐ Rotas e Instalações de Trânsito/Passagem
1.

Normas técnicas

As partes contratantes elaborarão, harmonizarão e aplicarão normas técnicas em matéria de
infraestruturas, instalações, equipamentos e veículos ao longo do corredor, em conformidade
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com o ponto 7.5 do Protocolo Relativo aos Transportes, Comunicações e Meteorologia na
Região Comunitária de Desenvolvimento da África Austral (Maseru, 1996). Estes devem estar
em conformidade com a União Africana dos Caminhos‐de‐Ferro.
2.

Instalações

A Autoridade deve:
a)

em parceria com o setor privado, construir, facilitar, manter e explorar instalações de
“escala”, em locais designados, incluindo armazéns, edifícios, instalações de carga e
descarga e outras instalações auxiliares, alojamento para condutores e outros membros
da tripulação, em locais que possam ser acordados pelas partes contratantes;
b)
equipar o Corredor com sistemas de comunicação e de transferência de dados
necessários para monitorizar o tráfego interestatal e o tráfego em trânsito no interior e
através dos territórios das Partes Contratantes.

3.

Medidas de segurança e proteção
a)
b)

As Partes Contratantes acordam em cooperar na prevenção de crimes
transfronteiriços
A Autoridade tem deve:
i.

implementar medidas de segurança e proteção do tráfego interestadual
e em trânsito/de passagem no interior ou através dos seus territórios.

ii.

garantir que as medidas de segurança e proteção aplicadas sejam
concebidas e implementadas sem causar entraves à livre circulação, ao
trânsito e ao transporte interestadual.

Artigo 12: Circulação de pessoas
As Partes Contratantes acordam em:
a)

harmonizar os seus procedimentos de imigração em conformidade com o Protocolo da
SADC sobre a Facilitação da Circulação de Pessoas (Gaborone, 2005);

b)

realizar controlos conjuntos de imigração nas respetivas fronteiras, em conformidade
com o Protocolo da SADC sobre a Facilitação da Circulação de Pessoas (Gaborone, 2005).

Artigo 13: Instalações e serviços fronteiriços
As Partes Contratantes comprometem‐se a:
1.

Instalações para o desalfandegamento de mercadorias
Proporcionar instalações adequadas para permitir o rápido desalfandegamento do
tráfego interestadual em trânsito nos respetivos pontos de passagem de fronteira
designados.

2.

Instalações de Postos Fronteiriços
a)

estabelecer Postos Fronteiriços conjuntos em pontos de fronteira designados, a
fim de facilitar as operações conjuntas e o exame do material circulante e das
mercadorias, a fim de evitar um controlo aduaneiro repetido;

b)

providenciar recursos adequados para o tratamento expedito das formalidades
fronteiriças, tais como controlo de imigração, alfândegas e controlos sanitários;
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c)

providenciar recursos adequados para o tratamento expedito das formalidades
fronteiriças, tais como controlo de imigração, alfândegas e controlos sanitários;

d)

harmonizar as horas de trabalho das fronteiras para que todas as agências
nacionais de fronteiras passem a funcionar 24 horas por dia, a fim de facilitar a
circulação de mercadorias e pessoas.

Artigo 14: Controlo e Operações Aduaneiras
As partes contratantes concordam em:
1.

Postos aduaneiros conjuntos
Proceder a controlos aduaneiros conjuntos nas respetivas fronteiras, em conformidade
com a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (Maseru, 1996).

2.

Inspeção aduaneira nos respetivos territórios
Agilizar, nos respetivos territórios, a inspeção aduaneira, os períodos de paragem
obrigatória nas zonas de estacionamento, incluindo os períodos de inspeção das
mercadorias e dos documentos, em conformidade com os princípios da Organização
Mundial das Alfândegas, os atos, convenções e protocolos comunitários pertinentes,
decisões e resoluções e melhores práticas internacionais.

3.

Harmonização e simplificação dos procedimentos
Simplificar, diminuir e harmonizar a documentação e os procedimentos da seguinte
forma:
a)

limitar o número de documentos e o âmbito dos procedimentos e formalidades
necessários para o tráfego interestadual e para o tráfego em trânsito; e

b)

incentivar a harmonização dos sistemas aduaneiros através da interconexão das
administrações aduaneiras ao longo do Corredor.
CAPÍTULO V: DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 15: Ratificação do presente Tratado
O presente Tratado está sujeito a ratificação em conformidade com as disposições
constitucionais das Partes Contratantes respetivas.
Artigo 16: Emendas.
1.

Sem prejuízo do disposto 6(3), qualquer Parte Contratante pode propor ao Depositário
uma emenda do presente Tratado, que será examinada pelas Partes Contratantes.

2.

As eventuais emendas serão adotadas por unanimidade das Partes Contratantes.

3.

Qualquer emenda ao presente Tratado que seja adotada pelas Partes Contratantes
entrará em vigor no momento da receção pelo Depositário dos instrumentos de
ratificação, aceitação ou aprovação pelas respetivas Partes Contratantes, ou numa data
posterior que seja especificada na emenda.
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O Depositário notificará todas as partes contratantes da entrada em vigor de uma
emenda.

Artigo 17: Denúncia e Retirada
1.
Uma Parte Contratante pode retirar‐se do presente Tratado mediante notificação prévia
de um ano às outras Partes Contratantes.
2.

A retirada do presente Tratado por uma Parte Contratante nos termos do Parágrafo (1)
do presente artigo fica sujeita ao consentimento prévio de todas as outras Partes
Contratantes.

3.

A retirada de uma Parte Contratante não afeta as obrigações existentes decorrentes do
presente Tratado.

4.
A notificação de retirada deve ser apresentada ao depositário que, por sua vez,
informará as outras partes contratantes.
5.

O presente Tratado só pode ser denunciado por acordo unânime de todas as Partes
Contratantes.

Artigo 18: Resolução de litígios
1.

Qualquer litígio resultante da interpretação ou da aplicação das disposições do presente
Tratado será resolvido amigavelmente através de canais diplomáticos ou de negociações
entre as Partes Contratantes.

2.

Na impossibilidade de se chegar a um acordo, uma das parte contratante pode submeter
a questão ao Tribunal da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral.

Artigo 19: Depositário
1.

O Tratado assinado e os instrumentos de ratificação serão depositados junto do
Secretário Executivo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que é o
Depositário do presente Tratado. Cópias devidamente autenticadas serão fornecidas
pelo Secretário Executivo às Partes Contratantes.

2.

O Depositário tem os seguintes poderes:
a.

manter a custódia do texto original do presente Tratado;

b.

preparar cópias autenticadas do texto original e fornecê‐las às partes
contratantes;

c.

receber quaisquer assinaturas do presente Tratado e manter a custódia de
quaisquer instrumentos, notificações ou comunicações com ele relacionadas;

d.

verificar se a assinatura ou qualquer instrumento, notificação ou comunicação
relacionados com o presente Tratado é devida e executada de forma adequada;

e.

informar as partes Contratantes quando tiver sido recebido ou depositado o
número de assinaturas ou de Instrumentos de ratificação ou de aceitação
exigidos para a entrada em vigor do presente Tratado.
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f.

informar as Partes Contratantes da retirada de uma Parte.

g.

registar o presente Tratado com o Secretariado das Nações Unidas; e

h.

desempenhar outras funções especificadas nas disposições da Convenção de
Viena sobre o Direito dos Tratados.

Artigo 20: Entrada em vigor
Este Tratado entrará em vigor e será vinculativo a partir do dia em que a última Parte
Contratante depositar os seus instrumentos de ratificação.
Artigo 21: Disposições transitórias
Todas as funções e poderes conferidos à Autoridade pelo presente Tratado, bem como todas as
regras processuais anteriormente exercidas pelo Comité Diretor, transitam automaticamente
para a Autoridade a partir da data em que esta for investida para executar estas funções e
poderes, em conformidade com o disposto no presente Tratado.
Redigido em [Localização, País], no XX dia de XXX, XXX na língua inglesa.
COMO TESTEMUNHAS, os abaixo‐assinado, devidamente autorizados pelos seus respetivos
Governos, assinaram devidamente este tratado.
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA DO BOTSWANA
Assinatura:
Nome:
Título:
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA DA NAMÍBIA
Assinatura:
Nome:
Título:
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL
Assinatura:
Nome:
Título:
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Anexo H. Projeto de Tratado
Multinacional / Acordo de
Cooperação para Piloto
Acelerado: Dar es SalaamKigali / Kampala-Bujumbura
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TRATADO
SOBRE O ESTABELECIMENTO DO CORREDOR FERROVIÁRIO
ISAKA‐KIGALI KAMPALA‐BUJUMBURA
ENTRE
OS GOVERNOS DE
O Governo da República do Uganda
O Governo da República do Ruanda
O Governo da República Unida da Tanzânia e
O Governo da República do Burundi,
doravante designados "Partes Contratantes"

PREÂMBULO
ANIMADOS pelo desejo de manter, desenvolver e reforçar as relações amistosas e a cooperação
entre si;
SENDO DA OPINIÃO de que nenhum país, detentor de fronteiras marítimas ou não, deve estar
isolado do resto do mundo;
DESEJOSOS POR ASSEGURAR uma circulação harmoniosa e rápida de pessoas e mercadorias,
originárias ou destinadas a uma Parte Contratante, em trânsito através dos territórios das
outras Partes Contratantes, bem como uma circulação harmoniosa e rápida de mercadorias e
pessoas entre os respetivos territórios;
RECORDANDO o Tratado que institui a Comunidade Económica Africana (Abuja 1991) e o
Tratado para o estabelecimento da Comunidade da África Oriental (Arusha, 1999), subscrito por
todas as Partes Contratantes;
TENDO EM CONTA os princípios formulados e as regras acordadas no Acordo que institui a
Organização Mundial do Comércio (Marraquexe, 1994), na Convenção aduaneira sobre os
contentores (Genebra, 1972) e na Convenção sobre a simplificação e harmonização dos
Procedimentos Aduaneiros (Quioto, 1973);
CONSCIENTES da interdependência entre o setor dos transportes e todos os outros setores da
economia;
RECONHECENDO que o Corredor Ferroviário Isaka‐Kigali Kampala‐Bujumbura é importante
para o desenvolvimento de uma infraestrutura ferroviária integrada e de um sistema de tráfego
económico, seguro e sustentável do ponto de vista ambiental, a fim de impulsionar a agricultura
e os recursos minerais, turísticos e energéticos existentes na região;
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RECONHECENDO a importância estratégica da Zona de Comércio Livre Continental Africana
(ZCLCA), estabelecida pela Declaração da ZCLCA em Kigali em Março de 2018, para impulsionar
o comércio intra‐africano e melhorar o crescimento económico do continente;
CONSCIENTES AINDA de que nem o governo nem as empresas privadas podem por si sós
assumir todos os riscos de investimento, manutenção e exploração de instalações e
equipamentos de transporte e comunicações, de onde resulta a constatação de que uma
estreita coordenação entre o Governo e o Setor Privado é fundamental para o desenvolvimento
do comércio e da facilitação do trânsito;
RECONHECENDO a importância de desenvolver, ao longo do Corredor Ferroviário Isaka‐Kigali
Kampala‐Bujumbura, um sistema integrado de infraestruturas e de trânsito económico, seguro
e ambientalmente sustentável;
CONVENCIDOS de que uma abordagem regional é a melhor forma de implementar um projeto
da magnitude do Corredor Ferroviário Isaka‐Kigali Kampala‐Bujumbura, criando um quadro
institucional para supervisionar o processo de implementação e gestão do projeto.
ACORDAM DORAVENTE NO SEGUINTE:
CAPÍTULO I: DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1: Definições
Para efeitos do presente Tratado, os seguintes termos e expressões terão doravante os
significados agora atribuídos:
Autoridade: refere‐se à Autoridade de Gestão do Corredor Ferroviário Isaka‐Kigali Kampala‐
Bujumbura;
Corredor: refere‐se ao Corredor Ferroviário Isaka‐Kigali Kampala‐Bujumbura, situado na:
a) República do Uganda;
b) República do Ruanda;
c) República Unida da Tanzânia; e
d) República do Burundi.
Material perigoso: qualquer substância ou material que possa afetar negativamente a
segurança do público, dos trabalhadores ou dos transportadores durante o transporte. Estes
incluem explosivos, gases comprimidos, líquidos e sólidos inflamáveis, oxidantes e peróxidos
orgânicos, materiais tóxicos, materiais radioativos, materiais corrosivos e qualquer outro
material que apresente um perigo no transporte.
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Depositário: o Secretário Executivo da Comunidade de Desenvolvimento da África Oriental, em
conformidade com o artigo 19;
Corredor de desenvolvimento: a abordagem da iniciativa de desenvolvimento espacial para
mobilizar recursos de investimento para o desenvolvimento de transportes, infraestruturas,
instalações e serviços em coordenação com outros setores da economia no Corredor;
Legislação facilitadora: a legislação nacional aprovada por cada Parte Contratante para
incorporar o presente Tratado;
Instalações: as infraestruturas, tais como edifícios ou equipamentos, criadas para permitir a
execução de uma tarefa específica relacionada com o transporte e o trânsito de veículos,
mercadorias e pessoas;
Facilitação: os procedimentos ou medidas postas em prática para facilitar o transporte de
veículos, mercadorias e pessoas em trânsito através do corredor;
Mercadorias: todos os bens móveis de uso pessoal, incluindo artigos para venda, minério, gado,
animais e produtos aquáticos, mercadorias, culturas, divisas e outros artigos disponibilizados
para transporte;
Tráfego ou transporte interestatal: o transporte de mercadorias ou de passageiros entre duas
ou mais Partes Contratantes;
Posto Fronteiriço Comum: designa um posto fronteiriço estabelecido num ponto designado das
fronteiras terrestres em que todo o tráfego que utiliza o posto de fronteira para apenas uma
vez em cada sentido de viagem e os procedimentos de saída e de entrada são executados
conjuntamente na zona de controlo comum pelos agentes de controlo dos contratantes
adjacentes;
Comité Diretor: significa o Comité instituído pelos Chefes de Estado e de Governo das Partes
Contratantes nos termos do Artigo 10;
Outras partes interessadas: os agentes ou representantes do setor privado, da sociedade civil,
de organizações não governamentais ou de quaisquer outros organismos reconhecíveis, que
possam ser identificados a qualquer momento.
Projeto: construção e gestão do caminho de ferro de Isaka, na República Unida da Tanzânia,
para Kigali, na República do Ruanda, e de Kampala, na República do Uganda, para Bujumbura,
na República do Burundi, via Kigali;
Direito de passagem: refere‐se à via ferroviária bem como partes adjacentes de terreno,
calçadas reservadas, corredores de estrada para serviços públicos e futuras expansões,
conforme necessário;
Estatuto supranacional: refere‐se aos poderes transcendentes concedidos à Autoridade de
Gestão do Corredor Ferroviário Isaka‐Kigali Kampala‐Bujumbura. Entende‐se igualmente o
estatuto concedido ao caminho de ferro que transcende a jurisdição das legislações,
regulamentações ou políticas nacionais das Partes Contratantes;
Tráfego em trânsito: o tráfego que atravessa o território da parte contratante, com ou sem
armazenagem de transbordo; mercadoria a granel; a limpeza, a reparação, a substituição, a
montagem, a desmontagem, a remontagem de máquinas e mercadorias ou a mudança de modo
e de meios de transporte;
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Trânsito: refere‐se á a passagem através dos territórios das Partes Contratantes quando essa
passagem for apenas parte de uma viagem completa, que termina para além da fronteira das
partes em cujo território se efetua o trânsito;
Outros Termos e Expressões:
As palavras no singular incluem o plural, a menos que o contexto exija o contrário;
Salvo indicação em contrário, as referências a "capítulos", "artigos" e "parágrafos" referem‐se
a capítulos, artigos e parágrafos do presente Tratado.

Artigo 2: Criação, Construção e Gestão do Corredor
Doravante, as partes contratantes:
a) estabelecem o Corredor;
b) criam a Autoridade que terá Estatuto Supranacional, em conformidade com o disposto no
artigo 9; e
c) comprometem‐se a construir e gerir um caminho de ferro descrito mais detalhadamente no
Acordo de Projeto Internacional, com medidas complementares de facilitação do comércio e do
transporte, ligando Isaka a Kigali e Kampala a Bujumbura através de Kigali, com as extensões e
ampliações que as partes contratantes em qualquer momento acordarem.
Artigo 3: Objetivos e âmbito do corredor
1. Os objetivos do corredor são os seguintes:
a) facilitar a circulação segura e eficiente de pessoas e mercadorias, comércio e
transportes regionais e internacionais, melhorando a infraestrutura ferroviária e
simplificando e harmonizando os requisitos e controlos que regem a circulação de
mercadorias e pessoas, com vista a reduzir os custos de transporte e os tempos de
trânsito;
b) estimular o desenvolvimento económico e social nos territórios das partes
contratantes e a parceria entre os setores público e privado;
c) transformar o Corredor num Corredor de Desenvolvimento que, além de oferecer
serviços de transporte e de trânsito seguros, rápidos e competitivos que garantam o
comércio regional, estimule também o investimento e incentive o desenvolvimento
sustentável, redução da pobreza e garantia de segurança no Corredor; e
d) implementar estratégias para acelerar o crescimento económico e social ao longo do
Corredor, garantindo a sustentabilidade ambiental.
2. O traçado do corredor é o seguinte:
a) República do Uganda: [inserir origem] ‐ [inserir destino];
b) República do Ruanda: [inserir origem] ‐ [inserir destino];
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c) República Unida da Tanzânia: [inserir origem] ‐ [inserir destino];
d) República do Burundi [inserir origem] ‐ [inserir destino].
Artigo 4: Princípios orientadores
a) Princípio de Transparência
As Partes Contratantes acordam em cooperar de forma transparente no que respeita às
questões relativas ao financiamento, desenvolvimento, gestão e funcionamento do Corredor.
b) Princípio de Equidade
As partes contratantes acordam em gerir e explorar o Corredor de forma equitativa nos
domínios do financiamento, desenvolvimento, funcionamento e gestão, a fim de atingir o seu
objetivo.
c) Princípio de Solidariedade
As Partes Contratantes acordam em que o princípio da solidariedade deve orientar a aplicação
do presente Tratado.
d) Princípio de Assistência Mútua
As partes contratantes prestar‐se‐ão assistência mútua sempre que necessário em matéria
aduaneira, de imigração, de segurança, de saúde e de quaisquer outras áreas de interesse no
que respeita à utilização do Corredor. Esta assistência inclui, entre outros, o controlo em cada
ponto de entrada e de saída dos respetivos territórios.
e) Princípio de Subsidiariedade
As Partes Contratantes acordam em aplicar o princípio da subsidiariedade, concedendo as
competências necessárias a qualquer autoridade ou outro organismo instituído ao abrigo do
presente Tratado para agir em seu nome e por sua conta.

CAPÍTULO II: OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

Artigo 5: Áreas de colaboração
As partes contratantes acordam em colaborar em questões relacionadas com os seguintes
aspetos:
1. Desenvolvimento de infraestruturas
a) Atualização de estudos existentes nos diferentes segmentos do Corredor de forma a
incluir:
i. Estudos de viabilidade económica e financeira,
ii. Estudos técnicos, de engenharia e de impacto ambiental detalhados, e
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iii. Trabalhos de construção e supervisão.
b) Assegurar a sensibilização para epidemias sociais, incluindo o VIH/SIDA, ao longo do Corredor
e da sua área de influência;
2. Facilitação do Transporte e do Comércio
Desenvolvimento e harmonização de medidas facilitadora do comércio e transporte ao longo
do Corredor, nos seguintes domínios:
a) instalações portuárias;
b) rotas e instalações;
c) controlo aduaneiro, operação, imigração, polícia e outros organismos;
d) documentação e procedimentos;
e) transporte multimodal de mercadorias;
f) manuseamento de matérias perigosas;
g) medidas facilitadoras para agências de trânsito, comerciantes e trabalhadores; e
h) construção do Corredor.
3. Considerar o projeto como uma unidade única, que pode ser dividida em lotes
adequados para efeitos de contratação para obras, supervisão e gestão.
4. Rever o âmbito de aplicação e as disposições do presente Tratado para incentivar o
desenvolvimento de infraestruturas integradas de transporte, serviços e instalações no
Corredor.
5. Disponibilizar à Autoridade parcelas de terreno de cada lado para criar para o Direito de
Passagem para o caminho de ferro, bem como para proporcionar uma futura expansão e
desenvolvimentos.
6. Resolver conjuntamente questões relacionadas com a reinstalação, compensação e
proteção do direito de passagem.
7. Procurar os fundos necessários para a implementação do Projeto, incluindo:
a) Contribuições das Partes Contratantes;
b) Contribuições de outros governos;
c) Empréstimos de instituições financeiras, bolsas, legados, subvenções, donativos de
parceiros nacionais e internacionais e de instituições ou organismos internacionais;
d) Doações da sociedade civil, organizações profissionais e empresas privadas; e
e) Doações de beneficiários do Corredor, em particular de empresas privadas ativas ao
longo do Corredor.
8. As Partes Contratantes acordam em, até nova decisão, confiar ao Secretário Executivo da
Comunidade de Desenvolvimento da África Oriental o poder de abrir contas, receber, aceitar
e depositar num banco designado em nome das Partes Contratantes, empréstimos, doações,
contribuições e subsídios, tanto em dinheiro como em espécie, que possam pontualmente
ser feitos com o objetivo de financiar o Projeto.
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Artigo 6: Documentação do projeto
Acordo do Projeto Internacional
1. Após a assinatura do presente Tratado, as Partes Contratantes celebrarão um Acordo de
Projeto Internacional com a Autoridade. O Acordo de Projeto Internacional é executado em
nome das Partes Contratantes pelo Comité Diretor.
2. Será entregue ao Depositário uma cópia do Acordo de Projeto Internacional.
Regime e estabilidade acordados
3. As Partes Contratantes e a Autoridade reconhecem e acordam em que os seus direitos e
obrigações relativos ao Corredor são exclusivamente regidos pelos seguintes princípios, regras
e instrumentos:
a) o presente Tratado;
b) o Acordo de Projeto Internacional;
c) a Legislação Facilitadora;
d) as Regras de Procedimento;
e) todos os outros instrumentos que fazem parte e aplicam o regime acordado, e
f) todos os princípios gerais de direito internacional, tratados internacionais e legislação
nacional que possam ser aplicáveis ao Projeto, na medida em que não sejam
incompatíveis com qualquer um dos instrumentos contemplados nos parágrafos (a), (b),
(c), (d) ou (e) acima.
4. As Partes Contratantes reconhecem e concordam ainda que a aplicação harmoniosa e estável
do presente Tratado, o Acordo de Projeto Internacional, a legislação facilitadora e todos os
outros elementos do regime acordado por todas as partes contratantes durante todo o período
de vigência do Acordo de Projeto Internacional e em todas as quatro jurisdições é essencial para
proteger os direitos e interesses de cada uma das partes contratantes na manutenção do
Corredor para facilitar o transporte de pessoas, de bens e de serviços.
5. Cada Parte Contratante concorda e compromete‐se a:
a) cumprir as disposições do Regime Acordado;
b) abster‐se de recorrer à ação executiva direta ou a qualquer ação que possa
interromper a execução, revogar, alterar, suspender, pôr termo ou desativar a
eficácia jurídica do presente Tratado; e
c) abster‐se de adotar qualquer legislação ou tomar qualquer ação que seja
incompatível com o texto e a aplicação do presente Tratado ou de qualquer outro
instrumento que constitua ou preveja no âmbito do regime acordado.

Artigo 7: Ação em caso de violação do presente Tratado
Em caso de violação de qualquer uma das disposições do regime acordado:
1. A Parte afetada deve notificar imediatamente a Autoridade da violação;
2. A Autoridade notifica a violação à Parte e infração, solicitando a cessação e a cura da violação;
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3. A parte em infração cessa imediatamente e corrige qualquer violação, após receção da
notificação da violação;
4. A recusa ou a não cessação ou a reparação adequada da infração dão à Parte afetada o direito
de procurar uma solução nos termos do Artigo 19 do presente Tratado.
5. As disposições do Acordo de Projeto Internacional aplicam‐se para determinar quaisquer
medidas compensatórias a tomar em relação à Parte com direito a ressarcimento ao abrigo
deste Tratado
CAPÍTULO III: QUADRO JURÍDICO E INSTITUCIONAL
Artigo 8: Disposições institucionais
1. Comité Diretor
O Comité Diretor, criado pelos Chefes de Estado, é composto pelos Ministros responsáveis pelos
caminhos de ferro ou pelos transportes de cada uma das Partes Contratantes e pelo Secretário‐
Geral Adjunto da Comunidade, do Planeamento e das Infraestruturas da África Oriental.
2. O Comité elaborará logo que possível após a assinatura do presente Tratado as regras
processuais aplicáveis à sua conduta e a qualquer outro órgão por ele criado.
3. Para o bom desenvolvimento e gestão do Corredor, o Comité cria os seguintes órgãos:
a. A Equipe de Entrega do Projeto; e
b. Qualquer outro órgão ou organismo que possa ser necessário.
4. O Comité Diretor pode, por instrumento, alterar as Regras Processuais.

Artigo 9: Estatuto e Poderes da Autoridade
1. As Partes Contratantes acordam solenemente em conceder à Autoridade personalidade
jurídica, autonomia financeira e o estatuto supranacional previsto no Artigo 2.
2. A Autoridade tem a responsabilidade de construir, gerir e explorar o corredor e de levar a
cabo todas as ações necessárias ao exercício do seu mandato.

Artigo 10: Autoridade Competente e parcerias estratégicas

1.

Para efeitos de aplicação do presente Tratado, as autoridades competentes das Partes
Contratantes serão os respetivos Ministérios, Departamentos e Agências (MDA)
responsável pelos caminhos de ferro ou pelos transportes e por quaisquer outros MDA
que possam em qualquer momento ser exigidos, assim como o Secretário‐geral adjunto
da Comunidade, do planeamento e das infraestruturas da África Oriental.

2.

As partes contratantes desenvolverão parcerias estratégicas com o setor privado e
outras instituições a fim de assegurar a aplicação eficaz e eficiente do presente Tratado.
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As partes contratantes disponibilizam ao público, através de um meio acessível, todas
as informações necessárias sobre a circulação de pessoas, bens e serviços ao longo do
corredor e informam‐se mutuamente, bem como as outras partes interessadas.
CAPÍTULO IV: VIAS DE TRÂNSITO, INSTALAÇÕES E CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E BENS

Artigo 11 ‐ Rotas e Instalações de Trânsito/Passagem
1.

Normas técnicas

As partes contratantes desenvolverão, harmonizarão e aplicarão normas técnicas para as
infraestruturas, instalações, equipamentos e veículos ao longo do corredor. Estes devem estar
em conformidade com a União Africana dos Caminhos‐de‐Ferro.
2.

Instalações

A Autoridade deve:
a)
em parceria com o setor privado, construir, facilitar, manter e explorar
instalações de paragem, em locais designados, incluindo armazéns, edifícios, instalações
de carga e descarga e outras instalações auxiliares, alojamento para condutores e outros
membros da tripulação, em locais que possam ser acordados pelas partes contratantes;
b)
equipar o Corredor com sistemas de comunicação e de transferência de dados
necessários para monitorizar o tráfego interestatal e o tráfego em trânsito no interior e
através dos territórios das Partes Contratantes.
3.

Medidas de segurança e proteção
a)
b)

As Partes Contratantes acordam em cooperar na prevenção de crimes
transfronteiriços
A Autoridade tem deve:
i.

implementar medidas de segurança e proteção do tráfego interestadual
e em trânsito no interior ou através dos seus territórios.

ii.

garantir que as medidas de segurança e proteção aplicadas sejam
concebidas e implementadas sem causar entraves à livre circulação, ao
trânsito e ao transporte interestadual.

Artigo 12: Circulação de pessoas
As Partes Contratantes acordam em:
a)
harmonizar os seus procedimentos de imigração em conformidade com o
Protocolo relativo ao estabelecimento do mercado comum da Comunidade da África
Oriental (Arusha, 2009);
b)
realizar controlos conjuntos de imigração nas respetivas fronteiras, em
conformidade com o Protocolo relativo ao estabelecimento do mercado comum da
Comunidade da África Oriental (Arusha, 2009);
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Artigo 13: Instalações e serviços fronteiriços
As Partes Contratantes comprometem‐se a:
1.

Instalações para o desalfandegamento de mercadorias
Proporcionar instalações adequadas para permitir o rápido desalfandegamento do
tráfego interestadual em trânsito nos respetivos pontos de passagem de fronteira
designados.

2.

Instalações de Postos Fronteiriços
a)

estabelecer Postos Fronteiriços conjuntos em pontos de fronteira designados, a
fim de facilitar as operações conjuntas e o exame do material circulante e das
mercadorias, a fim de evitar um controlo aduaneiro repetido;

b)

providenciar recursos adequados para o tratamento expedito das formalidades
fronteiriças, tais como controlo de imigração, alfândegas e controlos sanitários;

c)

providenciar recursos adequados para o tratamento expedito das formalidades
fronteiriças, tais como controlo de imigração, alfândegas e controlos sanitários;

d)

harmonizar as horas de trabalho das fronteiras para que todas as agências
nacionais de fronteiras passem a funcionar 24 horas por dia, a fim de facilitar a
circulação de mercadorias e pessoas

Artigo 14: Controlo e Operações Aduaneiras
As Partes Contratantes concordam em:
1.

Postos aduaneiros conjuntos
Proceder a controlos aduaneiros conjuntos nas respetivas fronteiras, em conformidade
com o Protocolo relativo ao estabelecimento da União Aduaneira Comunitária da África
Oriental (Arusha, 2004).

2.

Inspeção aduaneira nos respetivos territórios
Agilizar, nos respetivos territórios, a inspeção aduaneira, os períodos de paragem
obrigatória nas zonas de estacionamento, incluindo os períodos de inspeção das
mercadorias e dos documentos, em conformidade com os princípios da Organização
Mundial das Alfândegas, os atos, convenções e protocolos comunitários pertinentes,
decisões e resoluções e melhores práticas internacionais.

3.

Harmonização e simplificação dos procedimentos
Simplificar, diminuir e harmonizar a documentação e os procedimentos da seguinte
forma:
a)

limitar o número de documentos e o âmbito dos procedimentos e formalidades
necessários para o tráfego interestadual e para o tráfego em trânsito; e

b)

incentivar a harmonização dos sistemas aduaneiros através da interconexão das
administrações aduaneiras ao longo do Corredor.
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CAPÍTULO V: DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 15: Ratificação do presente Tratado
O presente Tratado está sujeito a ratificação em conformidade com as disposições
constitucionais das Partes Contratantes respetivas.
Artigo 16: Emendas.
1. Sem prejuízo do disposto no artigo 6(3), qualquer Parte Contratante pode propor ao
Depositário uma emenda do presente Tratado, que será examinada pelas Partes
Contratantes.
2. As eventuais emendas serão adotadas por unanimidade das Partes Contratantes.
3. Qualquer emenda ao presente Tratado que seja adotada pelas Partes Contratantes
entrará em vigor no momento da receção pelo Depositário dos instrumentos de
ratificação, aceitação ou aprovação pelas respetivas Partes Contratantes, ou numa data
posterior que seja especificada na emenda.
4. O Depositário notificará todas as partes contratantes da entrada em vigor de uma
emenda.
Artigo 17: Denúncia e Retirada
1. Uma Parte Contratante pode retirar‐se do presente Tratado mediante notificação
prévia de um ano às outras Partes Contratantes.
2. A retirada do presente Tratado por uma Parte Contratante nos termos do Parágrafo
(1) do presente artigo fica sujeita ao consentimento prévio de todas as outras Partes
Contratantes.
3. A retirada de uma Parte Contratante não afeta as obrigações existentes decorrentes
do presente Tratado.
4. A notificação de retirada deve ser apresentada ao Depositário que, por sua vez,
informará as outras partes contratantes.
5. O presente Tratado só pode ser denunciado por acordo unânime de todas as Partes
Contratantes.
Artigo 18: Resolução de litígios
1. Qualquer litígio resultante da interpretação ou da aplicação das disposições do
presente Tratado será resolvido amigavelmente através de canais diplomáticos ou de
negociações entre as Partes Contratantes.
2. Na impossibilidade de resolução entre as Partes Contratantes, qualquer parte
contratante poderá submeter a questão ao Tribunal de Justiça da África Oriental.
Artigo 19: Depositário
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1. O Tratado assinado e os instrumentos de ratificação serão depositados junto do
Secretário‐Geral da Comunidade da África Oriental, que é o Depositário do presente
Tratado. Cópias devidamente autenticadas serão fornecidas pelo Secretário‐Geral às
Partes Contratantes.
2.

O Depositário tem os seguintes poderes:

a.

manter a custódia do texto original do presente Tratado;

b.

preparar cópias autenticadas do texto original e fornecê‐las às partes
contratantes;

c.

receber quaisquer assinaturas do presente Tratado e manter a custódia de
quaisquer instrumentos, notificações ou comunicações com ele relacionadas;

d.

examinar se a assinatura ou qualquer instrumento, notificação ou comunicação
relacionados com o presente Tratado é devida e executada de forma adequada;

e.

informar as Partes Contratantes quando tiver sido recebido ou depositado o
número de assinaturas ou de Instrumentos de ratificação ou de aceitação
exigidos para a entrada em vigor do presente Tratado.

f.

informar as Partes Contratantes da retirada de uma Parte.

g.

registar o presente Tratado com o Secretariado das Nações Unidas; e

h.

desempenhar outras funções especificadas nas disposições da Convenção de
Viena sobre o Direito dos Tratados.

Artigo 20: Entrada em vigor
Este Tratado entrará em vigor e será vinculativo a partir do dia em que a última Parte
Contratante depositar os seus instrumentos de ratificação.
Artigo 21: Disposições transitórias
Todas as funções e poderes conferidos à Autoridade pelo presente Tratado, bem como todas as
regras processuais anteriormente exercidas pelo Comité Diretor, transitam automaticamente
para a Autoridade na data em que esta é investida para executar estas funções e poderes, em
conformidade com o disposto no presente Tratado.
Redigido em [Localização, País], no XX dia de XXX, XXX nas Línguas Inglês e Francês, sendo ambas
as versões igualmente autênticas.
COMO TESTEMUNHAS, os abaixo‐assinado, devidamente autorizados pelos seus respetivos
Governos, assinaram devidamente este tratado.
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA DO UGANDA
Assinatura:
Nome:

| H‐13

RELATÓRIO FINAL | Estudo Preliminar Pormenorizado (EPP) da Rede Ferroviária
Integrada Africana de Alta Velocidade no âmbito da Visão 2063 e Plano Diretor

Ref. CPCS: 16528

Título:
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA DO RUANDA
Assinatura:
Nome:
Título:
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA UNIDA DA TANZÂNIA
Assinatura:
Nome:
Título:
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA DO BURUNDI
Assinatura:
Nome:
Título:
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Anexo I. Narração de vídeo
promocional da AIHSRN
A Rede Ferroviária de Alta Velocidade Integrada Africana, um projeto emblemático da Agenda
2063.
Em 2013, os Chefes de Estado e os Governos membros da União Africana comprometeram‐se
com o desenvolvimento de uma Agenda Continental para o Ano 2063.
A África percorreu um longo caminho: desde do "Plano de Ação de Lagos" de 1980, da "Nova
Parceria para o Desenvolvimento de África" à Agenda 2063 e a "África que Queremos", todos
eles conduziram à visão comum e única de um "Mercado de Comércio Livre Continental da
África", ‐ ligar o continente à Rede Ferroviária de Alta Velocidade Integrada de África não
poderia ter chegado numa melhor altura.
O desenvolvimento das infraestruturas africanas desempenhará um papel vital na Agenda 2063,
estimulando a consolidação física e o desenvolvimento social e económico dos países africanos.
A Agenda 2063 abrange 12 projetos emblemáticos, incluindo a rede ferroviária de alta
velocidade integrada africana.
Utilizando a mais recente tecnologia ferroviária, espera‐se que a Rede seja um motor essencial
para o desenvolvimento económico do continente, ligando países e regiões sem litoral a portos,
capitais africanas, zonas económicas especiais e plataformas industriais.
O projeto da rede ferroviária continental irá complementar o projeto da rede rodoviária ‐ trans‐
Africa do PIDA e outros quadros de aspiração de desenvolvimento, permitindo que a África
realize a sua transformação, tal como consagrado na Agenda 2063.
Hoje em dia a maioria dos caminhos‐de‐ferro existentes em África estão localizados dentro das
fronteiras nacionais. Para complicar as coisas, estas redes foram construídas com bitolas
diferentes, e não permitem os comboios mudarem de uma linha para outra.
A falta de eficiência na conectividade ferroviária torna o custo e o tempo de transporte mais
elevado, menos confiável e mais arriscado em relação ao resto do mundo. Como resultado, os
africanos pagam preços mais elevados pelos bens e as suas exportações são menos
competitivas.
O impacto direto desse défice de conectividade é refletido num comércio intra‐africano
limitado, no subdesenvolvimento de setor industrial, de agricultura e de mineração, bem como,
numa dependência excessiva do mundo em relação às importações e exportações.
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E a África paga um dos maiores custos de transporte. Uma das principais decisões da UA é a
introdução prevista do Passaporte da União Africana ‐ um fator chave, que abrirá caminho para
que os africanos possam se movimentar livremente.
Contudo, os caminhos‐de‐ferro africanos estão a passar por um processo de renascimento.
Novas redes estão fisicamente a ligar os países, reduzindo custos e tempo de trânsito, e
melhorando os serviços de viagem para os passageiros e a entrega de mercadorias.
Em 2018, Marrocos construiu 323 quilômetros de ferrovia de alta velocidade entre Casablanca
e Tânger. Com velocidades de 320 km por hora, esta linha é a primeira do projeto Trans‐
Magrebe da Alta Velocidade que ligará Marrocos, Argélia e Tunísia.
A ferrovia de bitola padrão Mombasa‐Nairobi em Quênia tornou‐se rapidamente um canal
central para carga e passageiros na África Oriental.
A linha Lagos ‐ Kano da Nigéria está em rápido desenvolvimento. Uma vez concluída, a linha
tornar‐se‐á uma ligação fundamental para países encravados como o Chade e o Níger, entre
outros.
A Etiópia sem litoral conseguiu acesso ao mar com a construção da Ferrovia Adis Abeba‐Djibouti.
A linha férrea Adis Abeba‐Djibuti é a primeira de várias linhas previstas para a rede ferroviária
de alta velocidade da região.
O projeto ferroviário de bitola padrão da Tanzânia e Ruanda, um dos projetos regionais pilotos
propostos da Rede Ferroviária de Alta Velocidade Integrada, atenderá os principais hubs ao
longo do Corredor Central. A construção está bem encaminhada entre Dar es Salaam e
Morogoro.
O Presidente Sul‐Africano anunciou recentemente o seu comprometimento de desenvolver
"um comboio de alta velocidade" interligando suas megacidades, como parte do programa de
desenvolvimento nacional. É uma oportunidade para a África Austral beneficiar da iniciativa de
desenvolvimento dos caminhos‐de‐ferro continentais.
O desenvolvimento completo do Plano Diretor da Rede Ferroviária de Alta Velocidade Integrada
Africana permitirá a criação de uma rede continental de ligações ferroviárias.
Os quatro objetivos principais da Rede visam a integração económica e física do continente.
Em primeiro lugar, a rede ligará os 16 países Africanos sem litoral aos principais portos
marítimos e países vizinhos.
Em segundo lugar, a rede estabelecerá a interoperabilidade dos caminhos‐de‐ferro em
diferentes regiões do continente, proporcionando um transporte sem descontinuidades.
Em terceiro lugar, a rede irá estabelecer pontes terrestres este‐oeste e norte‐sul, oferecendo
alternativas mais curtas ao transporte marítimo.
Ao ligar capitais e centros económicos, a rede impulsionará o crescimento económico e
alavancará o comércio livre intra‐africano, contribuindo para erradicar a pobreza através da
redução dos preços das mercadorias e dos custos de transporte.
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O plano está em vias de atingir os três primeiros objetivos até 2033.
Até 2043, os quatro objetivos serão atingidos e a rede estará completa, ligando as restantes
capitais políticas e económicas.
As ligações ferroviárias do Plano Diretor foram analisadas e priorizadas. A ligação Dar es Salaam‐
Kigali combinada com a ligação Kampala‐Kigali‐Bujumbura, bem como a Gaborone‐ Walvis Bay,
foram identificadas como pilotos para o desenvolvimento acelerado.
Adicionalmente, foram considerados outros 10 projetos prioritários que, num período curto de
tempo, serão sujeitos a uma avaliação da viabilidade
Os caminhos‐de‐ferro estão a ser desenvolvidos em todo o continente. Contudo, será
necessária uma liderança visionária para se conseguir realizar o Plano Diretor da Rede
Ferroviária de Alta Velocidade Integrada Africana.
É fundamental olhar para além das fronteiras nacionais e regionais para compreender os
benefícios de ligar as linhas e fornecer conectividade aos países sem litoral e às regiões do
interior.
Só assim que os benefícios chegarão a todos os africanos. Serão necessários líderes com uma
verdadeira paixão e visão para tornar a Africa num continente desenvolvido.
As regiões de África, isoladas, devem ser transformadas num continente interligado, com livre
circulação de pessoas, bens e serviços.
Os custos do transporte de mercadorias em África não podem continuar a ser os mais elevados
do mundo. Há uma necessidade de se tornar mais competitivo e de reduzir os preços para os
consumidores.
E os cidadãos africanos devem ter acesso a viagens mais fáceis e mais económicas para além
das suas fronteiras.
A Rede Ferroviária de Alta Velocidade Integrada Africana está preparada para fornecer tudo
isto.
Proporcionará um crescimento económico através do aumento do comércio e da produção,
tornando assim os preços mais acessíveis em África.
Abrirá as regiões do continente a novos recursos, produtores, mercados e a novas ideias.
Irá acelerar a circulação de pessoas alem das fronteiras, impulsionando a inovação, o
empreendedorismo e a cooperação em todo o continente.
A rede ferroviária de alta velocidade integrada africana é essencial para a "Agenda África 2063
" e será fundamental para a construção da nova África ‐ "a África que queremos", com
integração regional, paz e prosperidade para todos nos próximos 50 anos e mais além.
"Parece sempre impossível até ser feito"
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