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Estima-se que cerca de um milhão de 
luandensessão expostos diariamente 
aos efeitosdos congestionamentos 
de trânsito.Se partirmos do 
pressuposto de que diariamenteo 
cidadão perde no trânsito no mínimo, 
em média, duas 
horas, as perdas para a economia 
em horas não trabalhadas, 
podem avaliar-se em dois milhões de 
dólares por dia ou 484.000.000 de 
dólares por ano para o PIB ou para o 
descanso dos cidadãos. 
Não são conhecidos para Luanda 
estudos sobre o assunto, mas um 
simples exercício baseado em dados e 
pressupostos tais com? 
- O numero de. Habitantes da cidade 
de Luanda (cerca de 5,5 Milhões); 
- Estimativa da população activa da 
cidade (18 e 60 anos), cerca de 40%; 
- Taxa de desemprego, estimada em 
25% em 2007 (MAPESS); 
• Volume de emprego dos sectores 
público, 
privado e informal; O valor médio da 
hora de trabalho, estimada em 
2~00 dólares ou 150,00 Kwanzas 
(MAPESS, 2007). Podemos facilmente 
chegar a conclusão acima descrita, 
com uma margem de erro aceitável. 
Do ponto de vista técnico e em 
“economês” (burla à linguagem técnica 
dos economistas), trata-se 
essencialmente 
de um custo de oportunidade, ou seja, 
aquilo que se 
deixa de ganhar por se estar a exercer 
(ou não) outra actividade. 
Explica-se: se estamos 
duas horas no engarrafamento, 
perdemos a oportunidade de estar 
duas horas no 
escritório, na fábrica, no 
estabelecimento comercial, nomercado, 
a “zangar” ou mesmo a descansar. 
Este custo de oportunidade que 
geralmente não é quantificado, 

ou tido em consideração na formulação 
política pode constituir uma perda 
social (toda a sociedadeperde, pelo 
facto de milhões de pessoas estarem 
“inactivas, 
nos engarrafamentos) 
Factores de compensação 
As tecnologias de informação e 
comunicação podem 
constituir um factor de compensação, 
ou factor de mitigação das perdas com 
os congestionamentos de 
trânsito. Apesar de ilegal e perigosa, 
uma prática habitual 
dos luandinos e a de “trabalhar” ao 
telemóvel. Ao 
telefone celular e por SMS, são 
transmitidas 
ordens e informações, iniciam-se 
negociações, contactam-se 
bancos e até fechados negócios. 
Com a crescente utilização da Internet 
pelo telemóvel e mesmo em 
computadores, portáteis o cidadão (o 
passageiro), 
vai driblando os engarrafamentos, 
navegando na 
Internet, manuseando b correio 
electrónico, etc., utilizando 
assim, em seu benefício, os tempos de 
espera no 
trânsito caótico da capital. 
Os especialistas em economia e outras 
ciências sociais 
poderão certamente aprimorar os 
cálculos aqui sumariamente 
apresentados, com a introdução de 
outras variáveis 
e hipóteses mas certamente a grande 
conclusão é 
a de que além dos danos para a saúde, 
para o ambiente 
(poluisão-segundo os peritos o 
consumo 
de combustível 
e maior, durante os engarrafamentos) 
existe uma grande 
perda de “eficiência económica” 
pelo facto de tantas 
pessoas estarem tanto tempo nos 
congestionamentos de 
trânsito. 
Portanto, e apesar de “impopulares”, 
são de saudar 
as 



recentes medidas do Executivo no 
sentido de limitar a 
importação de veículos usados de 
passageiros 
com mais 
de três anos, pelos evidentes 
benefícios 
para o transito e 
o ambiente. 
A redução parcial dos subsídios 
generalizados aos combustíveis, 
que derivou no aumento do seu preço, 
pode 
de certo modo contribuir para a 
redução de veículos em 
circulação, tornando mais alto o custo 
de trafegar, pois 
creiam, no nosso país, um litro de água 
engarrafada é 
mais caro que um litro de gasolina. 


