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principais mensagens na publicação do livro Paratransit in African 
Cities: operations, regulation and reform (Transportes alternativos 
em cidades africanas: funcionamento, regulamentação e 
reforma), editado por Roger Behrens, Dorothy McCormick e 
David Mfinanga (Routledge, 2016). 
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Regulation-and-Reform/Behrens-McCormick-Mfinanga. 
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Os veículos táxi minibus raramente têm lugares livres para crianças.
Crédito: Rodger Bosch
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Transportes 
alternativos: O modo 
dominante nas 
cidades subsarianas 

Nas cidades da África subsariana, a pressão de se arranjar 
transporte acessível que vá de encontro às necessidades de 
toda a população, em crescimento urbano ultra rápido, tem 
vindo a colocar os sistemas de transportes públicos normais sob 
tal pressão nas últimas décadas que muitos se desmoronaram 
enquanto outros simplesmente desapareceram. Os transportes 
alternativos surgiram para preencher uma lacuna.

O aparecimento dos transportes alternativos raramente foi o 
resultado de uma política deliberada; bem pelo contrário, foi uma 
resposta localizada para um número cada vez maior de passageiros 
que não são servidos por transportes e um vazio regulamentar que 
poucas restrições colocam na entrada deste mercado. 

Actualmente, os transportes alternativos representam entre  
50-98% das viagens de passageiros nas cidades subsarianas.

As vantagens  
e desvantagens dos 
transportes alternativos 
Os transportes alternativos tornaram-se serviços essenciais 
para a grande parte de quem vive nas grandes cidades, mas 
isso não quer dizer que tenha sucedido sem desafios e falhas 
muito específicas. 

A propriedade individual em pequena escala permitiu 
aos transportes alternativos desenvolver uma forma de 
se adaptarem e se tornarem necessariamente flexíveis; as 
tarifas são em conta e os serviços são suficientemente flexíveis 
para rapidamente responderem às mudanças que a procura 
e os próprios passageiros impõem ao segmento de mercado. 
No entanto, é precisamente esta natureza independente 

Os veículos de transportes alternativos 
são conhecidos por diferentes nomes em 
diferentes países: daladalas na Tanzânia, 
danfos na Nigéria, matatus no Quénia, 
trotros no Gana, car rapides no Senegal, 
gbakas na Costa do Marfim, chapas em 
Moçambique, e "minibus-táxis" na África do 
Sul.

Quando os sistemas de transportes 
alternativos e os transportes públicos 

normais duplicam os serviços, estes não 
são “complementares” e podem minar a 

operações uns dos outros na competição 
para arranjar passageiros.



dos transportes alternativos, os múltiplos proprietários 
individuais e as operações irregulares, que dificultam que 
as autoridades consigam gerir esse segmento de mercado e 
coordenar e planear uma rede de transportes.

A resposta à procura tem o seu lado negativo. Uma 
abordagem flexível para a prestação de serviços pode ser 
acompanhada de operações inseguras, e uma relutância em 
cumprir com as políticas de transportes, regras de segurança 
no trânsito, além de outros requisitos legais de cariz mais 
geral (como a situação laboral e o pagamento de impostos).

Existem incentivos estruturais para um serviço ao cliente 
deficiente e ao comportamento perigoso do condutor 
dos transportes alternativos. O sistema-alvo - em que 
os condutores ficam com o que sobra (a receita tarifária) 
depois de terem pago ao proprietário do veículo por o 
terem utilizado, e os custos de combustível - encoraja uma 
concorrência agressiva para os passageiros, velocidade 
excessiva, demasiados veículos a circular, o sistema "enche-
e-vai" (fill-and-go"), e o fornecimento de um mau serviço ou 
de nenhum serviço na realidade durante os períodos fora das 
horas de ponta e nas rotas com menor procura. 

O segmento do mercado dos transportes alternativos 
é, por vezes, ténue, operando e sobrevivendo com 
lucros marginais. Gerir negócios com base em numerário 
e ignorando a depreciação do veículo significa que os 
veículos têm frequentemente uma manutenção muito mais 
esporádica do que deveriam. É comum verem-se veículos 
velhos, mal mantidos ou sem qualquer tipo de manutenção, 
e perigosos.

A resposta à procura tem o seu  
lado negativo. Uma abordagem flexível 
para a prestação de serviços pode ser 
acompanhada de operações inseguras,  
e uma relutância em cumprir  
com as políticas de transportes, regras de 
segurança no trânsito, além de outros 
requisitos legais de cariz mais geral  
(como a situação laboral e o pagamento 
de impostos).

Hora de ponto na Cidade do Cabo, África do Sul. A faixa de circulação do 
BUS e do táxi minibus (BMT) é visível do lado direito central.
Crédito: Rodger Bosch
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“Transportes alternativos” 
refere-se a um serviço que satisfaz uma procura 

orientada, não programada, de transporte 
público fornecida por pequenos operadores, 

tipicamente em minibuses ou buses de 
tamanho médio. Os transportes alternativos 
são por vezes apelidados de “informais”, mas 

os operadores nem sempre são empresas 
informais, e não quer dizer também que não 

sejam regulados.

Os sistemas de transportes alternativos e os transportes 
públicos normais chegam ao consumidor muitas vezes 
duplicado, não sendo "complementares" outros na 
competição para arranjar passageiros.



provavelmente. Os operadores estão frequentemente bem 
organizados, têm um historial de envolvimento violento com 
os seus concorrentes e com as próprias autoridades, e são 
capazes de tornar novos serviços BRT inoperáveis através de 
meios legais. O BRT faseado pode simplesmente deslocar os 
transportes alternativos para outros corredores de uma cidade, 
e o problema de tratar com estes operadores não só não é 
resolvido, como é apenas adiado. 

Ignorar os operadores dos transportes alternativos, ou um 
envolvimento insuficiente com eles em tentar encontrar 
soluções inclusivas e complementares, acaba por pôr em risco 
toda a reforma do sector. À medida que as fases posteriores 
do projecto se tornam cada vez mais difíceis de negociar e 
implementar como resultado de uma resistência existente e 
palpável, o risco de melhorias não irem além de corredores de 
demonstração aumenta. 

n Em segundo lugar, a maioria muitas cidades subsarianas não 
têm actualmente a capacidade institucional de implementar o 
BRT. Isso levou, por exemplo, a erros significativos nos cálculos 

Transportes 
alternativos: uma 
parte essencial dos 
transportes mistos
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Em toda a África, a reforma nos transportes é um dos 
primeiros pontos da agenda já que as cidades se vêm 
confrontadas com inúmeros desafios de congestionamento 
de tráfego, poluição, trajectos longos, índices consideráveis de 
acidentes em auto-estradas quantas vezes fatais - e acesso ou 
distribuição desigual dos recursos públicos.

O chamado BRT (Bus Rapid Transit) é a intervenção mais 
comummente proposta. Com notáveis excepções na África 
Ocidental, a iniciativa de reforma mais popular é a faseada 
(corredor-a-corredor), a implementação de um sistema BRT 
(Bus Rapid Transit) abrangente - influenciado pelos sucessos 
amplamente aclamados deste modelo na melhoria dos 
transportes públicos nas cidades da América Latina.

Um resultado antecipado do BRT é que irá substituir os 
transportes alternativos, corredor a corredor. A intenção 
inicial da maioria das iniciativas BRT é substituir os serviços de 
transportes alternativos, primeiro ao corporativizar operadores 
já estabelecidos, e depois através da incorporação integrada em 
empresas com contrato funcionando na base BRT como parte 
de uma rede devidamente integrada. A visão é de que, quando 
os corredores do BRT estejam construídos, a maioria das cidades 
adoptaria este género de serviços formalizados, e que os serviços 
de transportes alternativos actualmente existentes viessem a 
tornar-se supérfluos. 

A experiência na África Subsariana e também em alguns 
casos no Sul Global tem vindo a demonstrar, 
contudo, que há poucas perspectivas de 
substituir os transportes alternativos in 
toto pelos BRT. Os interesses estabelecidos 
dos operadores existentes dos transportes 
alternativos são poderosos, e as capacidades 
financeiras e reguladoras de agências 
governamentais responsáveis são muitas 
vezes débeis. Com toda a probabilidade, as 
cidades subsarianas dependerão, durante 
várias décadas, de transportes alternativos.

n Em primeiro lugar, devido à resistência 
histórica dos proprietários ou operadores 
comerciais dos transportes alternativos a uma 
substituição mais alargada - e assim continuará, muito 

Sistema BRT da Cidade do Cabo, 
MyCiTi – Tabela de rotas.

Crédito: Rodger Bosch

Ignorar os operadores 
dos transportes alternativos, 

ou um envolvimento insuficiente com 
eles em tentar encontrar soluções 

inclusivas e complementares,  
acaba por pôr em risco  

toda a reforma do sector.
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A experiência na África subsaariana mostrou ... 
 que há poucas perspectivas de substituir  

o transporte alternativo em toto com BRT 

dos custos de capital, nos requisitos de subsídios para as 
operações, e nas estruturas de implementação. 

n Em terceiro lugar, na maioria dos casos, as cidades subsarianas 
não podem financiar um BRT com todas as especificações 
previstas (i.e., a a substituição total dos transporte alternativos) 
além das fases de um corredor inicial. A grande parte dos 
sistemas de transportes públicos normais modernos de todo 
o mundo são subsidiados; quando não o são, operam em 
situações urbanas e sociodemográficas muito diferentes na 
maioria das cidades subsarianas. Alguns países da ASS têm 
recursos fiscais para subsidiarem os transportes públicos forte 

e sustentadamente a longo prazo. Daí que a exposição ao risco 
financeiro ao nível municipal é elevado, e as perspectivas de 
avançar para além das fases iniciais do corredor BRT sejam 
limitadas. 

Os Sistemas de transportes públicos híbridos são portanto 
inevitáveis - é melhor planeá-los desde o início. Mesmo 
em cidades capazes de iniciarem projectos para instalar 
serviços formais e programados, as actividades de transportes 
alternativos muito provavelmente continuarão. Os sistemas 
de transportes públicos híbridos, em que os sistemas formal e 
informal co-existem, serão a consequência mais provável.

Um sistema híbrido de transportes públicos é um sistema em que os sistemas formal e 
informal coexistem. Esta coexistência é referida como "complementar" (ou exibindo uma 
"complementaridade operacional") quando cada um dos serviços tem uma função  
identificada e integrada no sistema.
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Preparação da reforma 
dos transportes 
públicos: reforma 
institucional

A Lagos Metropolitan Area Transport Authority  
(LAMATA) foi fundada em 2003 para criar uma capacidade 
institucional que planeasse e gerisse o sistema de trans-
portes do Estado. O primeiro objectivo foi executar o Lagos 
Urban Transport Project (LUTP) (Projecto de Transportes 
Urbanos em Lagos), e vir a promover o desenvolvimento 
coordenado de todos os modos de transportes públicos na 
metrópole. Em 2007 uma Lei LAMATA revista foi emanada 
que incluía a função de: "... regular os meios de transporte 
como caminhos de ferro e outros". 

A LAMATA desenvolveu o sistema de transporte públicos 
principalmente com a introdução de serviços de autocarros 
de cariz superior, de acordo com um contrato de franchise 
e o lançamento do sistema BRT-Lite de Lagos. Este último 
envolvia uma parceria público-privada com o Concelho 

de Estado de Lagos da União Nacional dos Trabalhados de 
Transportes Terrestres (National Union of Road Transport 
Workers), o operador dominante de transportes alterna-
tivos na metrópole, que adquiria os autocarros e presta os 
serviços BRT.

Um dos factores principais na durabilidade e 
independência da LAMATA tem sido a sua segurança 
financeira. A sua concepção e arranque foi financeira e 
tecnicamente financiada pelo Banco Mundial, mas isso foi 
agora ultrapassado através de uma hipoteca sobre todas 
as licenças dos veículos e taxas de autorização no estado 
concedidas pela Motor Vehicle Administration Law (2007). 
Além disso, a LAMATA pode cobrar taxas de franquia e taxas 
de acesso para a infraestrutura da BRT suportar os custos de 
gestão do sistema e manter as infraestruturas da rota.

Lagos Metropolitan Area Transport 
Authority (LAMATA), Lagos, Nigéria

REFORMA 
INSTITUCIONAL

CASO-ESTUDO

A experiência da África Subsariana indica que a reforma 
institucional é um pré-requisito para a reforma dos 
transportes públicos. Esta reforma deveria incluir:

n uma autoridade de transportes urbanos responsável (capaz 
de planear uma rede de serviços de transportes, administrar a 
regulamentação e orientar o desenvolvimento do sector);

n um enquadramento regulador com poderes (cuja base 
legal impusesse uma mistura adequada de obrigações e 
incentivos, salvaguardando a segurança e a protecção dos 
consumidores); 

n uma fonte segura de financiamento (para renovação de 
frota, para melhorias das infraestruturas, e para financiar com 
assinatura de contratos comerciais, em vez de se limitar à 
segurança de activos e outros colaterais, e

n um sector de transportes públicos receptivo ao controlo 
regulador, pronto a competir pelo direito a operar serviços 
especificados, e com intenção de investir em frota e qualidade.

Matatus e boda bodas 
(táxis de motocicleta) 
em Nairobi, Quénia.
Crédito: Roger Behrens
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A peça central da reforma institucional em Dacar é o CETUD, 
o  Conseil Exécutif des Transports Urbains à Dakar' (Conselho 
Executivo dos Transportes Urbanos em Dacar), fundado em 
1997. O seu papel mais importante é o planeamento dos 
transportes públicos, e a elaboração o Plan de Déplacements 
Urbains de Dakar' (Plano de Mobilidade Urbana), 2002-06. 

O CETUD é responsável por:
n determinar as rotas, quotas de licenciamento, e termos  
 operacionais técnicos;
n  Reunir os documentos a concurso, assinar os contratos com  
 os prestadores de serviços e vigiar a implementação do  
 contrato;
n  propor políticas de tarifas às autoridades competentes;
n  desenvolver o mercado após critérios de entrada;
n  elaborar informações para a preparação, formação  

 referente aos transportes públicos urbanos;
n  coordenar diferentes tipos de transportes públicos, e  
 arbitrar a divisão de lucros no caso de integração de tarifa;
n  desenvolver e apoiar financeiramente    
 os mecanismos para melhorar as infraestruturas, tráfego  
 e serviços de segurança terrestre; e
n  melhorar as condições e a qualidade da frota   
 de transportes para mitigar a poluição atmosférica. 
Como a LAMATA, o CETUD tem sido apoiada por 
financiamentos do Banco Mundial para projectos de 
transportes urbanos. Em paralelo com o CETUD, foi criada 
uma estrutura financeira a fim de financiar o orçamento actual 
do CETUD e acções no sector; os Fonds de Développement 
des Transports Urbains (Fundo de Desenvolvimento para os 
Transportes Urbanos) beneficia de uma contribuição anual do 
Estado. 

Conselho Executivo dos Transportes 
Urbanos em Dacar

REFORMA 
INSTITUCIONAL

CASO-ESTUDO

A experiência da África 
subsaariana indica que 
a reforma institucional 
é um pré-requisito 
para a reforma dos 
transportes públicos.

Embora a Urban Transport Agency de Abidjan, a Agence 
des Transports Urbains (AGETU), ter sido fundada em 2000 
como entidade estatal (controlada pelo Ministério dos 
Transportes), só começou a funcionar em 2005 quando se 
adoptaram leis de taxação fiscal pelo Parlamento da Costa 
do Marfim. 

A AGETU abrange tanto os operadores de autocarros 
regulados como os operadores de transportes alternativos 
não regulados, sob várias franchises ou planos de 
autorização. 

Entre outras tarefas:
n define as redes de transportes urbanos;
n emite as licenças de operação para os operadores;
n aprova as tarifas;

n gere os concursos e as adjudicações de novos serviços  
 de transporte urbanos;

n gere novos investimentos; e
n controla a aplicação de concessões à companhia de  

 autocarros SOTRA.
Uma das principais tarefas da AGETU é gerir os documentos 
de licença e os recibos de taxas para os mini-buses(gbakas) e 
os táxis partilhados (woro-woros). Contudo, desde o início, tem 
havido conflitos com as câmaras (municipalidades) (distritos) 
no âmbito da aglomeração, que estavam relutantes a desistir 
das tarifas que recebem dos táxis-partilhados. 

Com a LAMATA e a CETUD, chave é o seu reconhecimento 
da necessidade de apoio financeiro e de sustentabilidade 
financeira. 

Agence des Transports Urbains 
(AGETU), Abidjan, Costa do Marfim

O serviço formal de autocarros (UDA) em Dar es Salaam, Tanzânia, faz agora parte da 
empresa que opera o CRT, juntamente com duas associações dala dala.

Crédito: Khalfan Said

REFORMA 
INSTITUCIONAL

CASO-ESTUDO



Autocarros de maior envergadura servem de modo mais 
eficiente rotas de maior volume, enquanto mini-buses são 
mais adequados para as rotas de menor volume. Existem 
modelos em que os veículos partilham a mesma faixa de 
rodagem, usam faixas adjacentes ou, como é o caso do corredor 
BRT em Delhi, partilham a faixa do BUS. 

Os operadores de transportes alternativos, com veículos de 
menor capacidade, são tipicamente destinados a rotas com 

menor volume de passageiros. Estes serviços alimentadores 
e de distribuição estão normalmente localizados nas 

áreas residenciais, onde a procura de transportes 
públicos é dispersa, ou onde o acesso a 

autocarros maiores nem sempre existe 
(por exemplo, declives acentuados 
ou estradas estreitas). Os serviços são 
fornecidos em ambientes de operação 
de tráfego mistos. 

As empresas ditas "formais" são 
contratadas para fornecerem 
serviços nas rotas de ligação, e 
medidas de priorização ou 'right-
of-way' (direito preferencial de 
passagem) permitem velocidades 

mais elevadas. Os serviços de ligação 
ou alimentadores são geralmente destinados a 

rotas com maior densidade de actividade comercial 
e emprego, e portanto com maior volume de passageiros.

Os operadores de transportes alternativos podem precisar 
de serem convencidos de que têm de mudar das linhas 
regulares de transporte directas para operações de serviços 
de ligação ou alimentadores. Alguns operadores de transportes 
alternativos podem ter a noção de que os serviços de ligação 
ou alimentadores são menos lucrativos do que os serviços das 

... estratégias de reforma de transportes públicos que reconhecem a presença 
continuada de modos de transportes alternativos desde o início têm mais 
probabilidade de produzir sistemas de transporte eficientes...
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Hibridação de sucesso: 
planeamento tanto de 
transportes alternativos 
como modos de 
transporte normais

Os serviços de tronco-
alimentadores-distribuidores 

oferecem o âmbito para sistemas 
de transporte público híbrido 
complementar que incorpora 

operadores de transportes alternativos, 
utilizando veículos convenientemente 

dimensionados para prestarem 
diferentes tipos de serviço.

Com base nas experiências da África Subsariana e de países em 
vias de desenvolvimento, parece claro que um modelo híbrido, 
incluindo sistemas de transportes formais e alternativos, 
é inevitável, dada a combinação da existente resistência, 
capacidade institucional e recursos fiscais. Em muitos casos, 
a incorporação de transportes alternativos provou não ser 
praticável, continuando mesmo assim a funcionar.

Quando os projectos de reforma falham e não avançam para 
lá das fases iniciais, e acabam por cobrir somente partes 
limitadas da cidade, as vantagens não são partilhadas 
equitativamente. Logo, as estratégias de reforma 
dos transportes públicos que reconhecem 
que a presença continuada dos 
transportes alternativos desde o início 
têm maior probabilidade de produzir 
sistemas de transporte efectivos e 
distribuições mais equitativas de 
recursos públicos limitados, do que 
aquelas estratégias que ignoram a 
sua continuada existência. Mais ainda, 
pode-se inclusivamente argumentar 
que é injusto forçar o encerramento 
de negócios oriundos dos extractos da 
sociedade com maiores carências. 

Modelos de tronco-
alimentadores (feeder-trunk)
Os serviços tronco-alimentadores-distribuidores (Feeder-
trunk-distributor) são uma promessa particular para os 
sistemas de transportes públicos híbridos, e a integração 
positiva dos actuais transportes alternativos. Em tal sistema, 
diferentes operadores da rede de transportes públicos usam 
veículos convenientemente dimensionados para poderem 
fornecer diferentes tipos de serviços. 

Cidade do Cabo, 
África do Sul: a luz do 
entardecer filtrado por 
um veículo de transporte 
alternativo apinhado de 
gente dentro.
Crédito: Rodger Bosch
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Um serviço tronco-alimentador-distribuidor, como alternativa à implementação de BRT 
abrangente e corredor-a-corredor, pode fornecer uma rede complementar que cubra toda 
a cidade. Não só ofereceria uma distribuição de tempos mais equitativa e uma melhor 
alocação dos recursos públicos, como também integraria as eficiências dos veículos de 
maior porte em corredores de maior volume assim como uma resposta à procura de 
transportes alternativos em cidades em rápido crescimento.

Na Cidade do Cabo, a autoridade local decidiu desenvolver 
um sistema BRT moderno em 2007, que pretenderia acabar por 
cobrir toda a cidade e preencher as lacunas na rede ferroviária 
urbana. MyCiTi, como é conhecido o projecto, foi concebido 
de forma faseada. Os primeiros serviços tronco-alimentadores 
tiveram início em 2011, enquanto que toda a primeira fase do 
projecto foi concluída em 2013. Aos operadores existentes tanto 
de autocarros como de transportes alternativos foi-lhes dada a 
oportunidade de serem operadores do MyCiTi, mas o processo 
de transição provou ser repleto de dificuldades, incluindo 
reprovações, oposição violenta e desafios legais por parte dos 
operadores. 

O avanço da construção suplantou a incorporação de 
operadores, e os custos operacionais e de capital da primeira 
fase ultrapassaram as estimativas numa margem considerável. 
Na próxima fase o nível de especificações do sistema será, por 
conseguinte, mais baixo.

Em 2015, o Transport for Cape Town (TCT), a autoridade para 
os transportes para a Cidade, anunciou um novo modelo em que 
os operadores dos transportes alternativos seriam contratados 
para fornecimento de serviços MyCiTi, ou para serviços em 
intercâmbios com transportes públicos (praças de táxis). 

A comunicação anunciava que "a Cidade, nos últimos 
seis anos...., aprendeu algumas lições valiosas, entre elas que 
nem sempre é desejável substituir todos os táxis nas rotas de 
alimentação por autocarros porque os minibus-táxis podem 
oferecer um serviço mais frequente e adaptável. De igual modo, 
nem sempre é financeiramente vantajoso substituir os táxis por 
um serviço de autocarros formais em todas as rotas." 

Daí que, em vez de substituir os minibus-táxis, a Cidade esteja 
a considerar um modelo híbrido que combine autocarros e mini-
buses MyCiTi para serviços programados e não programados, em 
conjunto com outro, sem competir por passageiros.

 O novo modelo operacional inclui o estabelecimento 
de Transport Operating Companies (TOCs) (Empresas de 
Transportes) associadas, em que o TOC é que possui a licença de 
operação e não a pessoa individual. Os operadores de minibus-
táxis individuais serão solicitados a transferir as suas licenças 

para os TOCs em troca de uma participação na empresa. Os TOCs 
serão donos dos veículos e empregarão e formarão os motoristas 
e outros trabalhadores.

Uma vez que os lucros do novo modelo beneficiam os TOCs 
por oposição ao que sucede com os operadores individuais, 
pressupõe-se que será do interesse dos TOCs travar as operações 
dos minibus-táxi e autoregularem as rotas. Pressupõe-se também 
que será do interesse dos TOCs assegurar que os motoristas 
cumpram as regras rodoviárias e que os seus veículos estejam em 
boas condições para rolar. 

Estes TOCs poderão ainda contratar serviços como:
n Segurança em intercâmbios de transportes públicos;
n Serviços de limpeza em intercâmbios de transportes  

 públicos;
n Fazer a manutenção mínima em intercâmbios de  

 transportes públicos;
n Gerir os direitos de publicidade em intercâmbios de  

 transportes públicos;
n Gerir os terrenos de depósitos e estações de  

 abastecimento de combustível.
A forma precisa de hibridização continua indeterminada, visto 
que a entidade Transport for Cape Town (nos finais de 2016 foi 
renomeada TDA, Transport and Urban Development Authority) 
continua a ser modelo de alguns cenários. Nas rotas já dedicadas 
da fase 2, as incertezas incluem introduzir ou não um sistema de 
Corte de pico (Peak-lopping) (ver página 13) - ponderando os 
custos de gestão do Corte de pico (Peak-lopping) com os custos 
operacionais reduzidos.

Nos termos da fase 2 das rotas de alimentação, a TDA está a 
considerar se deve sequer introduzir serviços programados, ou se 
deve introduzir autocarros programados e continuar a permitir os 
transportes alternativos na mesma rota - dando essencialmente 
ao passageiro a possibilidade de escolha entre os meios de 
transporte (cada um deles com as suas vantagens).

A lição importante a retirar do caso da Cidade do Cabo é a sua 
evolução permanente do modelo financeiro e comercial, e o seu 
reconhecimento de certas inadequações ou ineficiências do seu 
sistema inicial.

Da substituição de transportes alternativos 
abrangentes para um modelo híbrido 
planeado, Cidade do Cabo, África do Sul

HIBRIDIZAÇÃO

CASO-ESTUDO



As principais características da revisão do modelo BRT 
da Cidade de Joanesburgo foi a sua utilização dos dados 
preferenciais do passageiro para rever as previsões da 
procura, e reavaliar o sistema com base no contexto global e 
necessidades locais específicas.

Em 2006, Joanesburgo, na província de Gauteng da África 
do Sul, embarcou num projecto BRT (o "Rea Vaya"). Concebido 
com um serviço BRT faseado e de especificações completas, 
as operações deveriam ser transferidas para accionistas 
(inicialmente operadores de transportes alternativos) logo 
que a compensação tivesse sido negociada com sucesso. A 
implantação das infraestruturas teve início em 2007 e em 2009 
deu-se início à Fase 1A, com 40 autocarros e uma empresa 
provisória. 

Em 2003, três anos antes, um Plano de Transportes Integrados 
(ITP, Integrated Transport Plan) fora realizado para Joanesburgo 
e recomendada uma Rede Estratégica para Transportes Públicos. 
As rotas para todos os modos foram identificadas, mas a maioria 
delas não foi implementada devido à troca de política para BRT.

Dez anos mais tarde, contudo, o Plano de Transportes 
Integrados (ITP, Integrated Transport Plan) foi aprovado e em 2016 
foi elaborada uma Rede de Transportes Integrados. Um inquérito 
realizado em lares domésticos e empresas do estado realizado 
pelo SITP pretendia uma revisão das previsões da procura dos 

passageiros, e revelou que dos 50% dos utilizadores rodoviários 
desejosos de mudar para transportes públicos, o preço teria 
muito mais importância do que o tempo de viagem. Significativas 
restrições fiscais e menos concessões foram também uma 
preocupação, e tarifas de intercâmbio globais significavam que 
os veículos BRT e os equipamentos ITS tinham ficado mais caros 
desde o início do projecto. As complexidades transformacionais 
e a permanente instabilidade do segmento dos transportes 
alternativos não facilitou as coisas para as respectivas autoridades.

Por isso, a Rede de Transporte Público Integrado (IPTN, 
Integrated Public Transport Network) aprendeu com as primeiras 
fases do BRT e virou-se, a partir disso, para o melhor meio 
para cada rota, a fim de confirmar uma variedade alargada de 
realidades de procura. A hierarquia de uma rede de transportes 
públicos em vez de um sistema BRT de especificações completas 
será agora o foco, e será diferenciado em termos de procura, 
direito preferencial de passagem, frequência de paragens, 
utilização do terreno e densidade, modo, e grau de investimento 
necessário, e incluirá autocarros de articulação individual, com 
trilho, autocarros rígidos, transportes alternativos e autocarros de 
2 decks. Essa hierarquia assegurará um trânsito rápido em rotas 
concretas para tratar do legado do apartheid de longas viagens e 
distâncias, e incluir transportes alternativos sempre que esse seja 
o meio mais apropriado.

Passando do Trânsito Rápido do Bus para o 
Transporte Público Integrado, Joanesburgo, 
Áfricao do Su
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linhas regulares de transporte. Os estudos realizados de avaliação 
de custos na Cidade do Cabo sugerem, no entanto, que muitas 
vezes o que acontece é precisamente o contrário. Devido a um 
aumento nas viagens de passageiros por quilómetro de serviço, 
os negócios individuais de transportes alternativos seriam mais 
rentáveis se fornecessem somente serviços de pequena distância, 
mas alcançar estas eficiências de um melhor funcionamento iria 
reduzir a frota de minibus e os postos de trabalhos associados. 
O serviço "BRT-lite" em Lagos, na Nigéria, tem um mecanismo 
não planeado de serviços tronco-alimentadores-distribuidores 
em que os operadores de transportes alternativos modificaram 
efectiva e eficazmente as suas rotas para actuarem como 
alimentadores ao serviço de 'tronco'.

Os condutores dos transportes alternativos teriam de 
abandonar a sua prática de "encher-e-vai" ('fill-and-go') (i.e., 
partir de um determinado sítio só quando o carro está cheio 
ou quase cheio), ou poderia ter de haver uma transferência 
forçada de passageiros para suportar tempos de transferência 
excessivos no regresso da viagem. 

Um serviço tronco-alimentador-distribuidor, como 
alternativa à implementação de BRT abrangente e corredor-
a-corredor, pode fornecer uma rede complementar que 
cubra toda a cidade. Não só ofereceria uma distribuição de 
tempos mais equitativa e uma melhor alocação dos recursos 
públicos, como também integraria as eficiências dos veículos de 

Rea Vaya ("We Are Going"/
"Estamos a ir") foi concebido como um 

sistema BRT faseado e com especificações 
completas em Joanesburgo, cuja primeira 

fase foi lançada em 2009.
Crédito: mobilidade 

1 De acordo com o Departamento Económico e de Assuntos Sociais das NU, o crescimento anual da população urbana de África é de longe o mais alto do mundo.
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maior porte em corredores de maior volume assim como uma 
resposta à procura de transportes alternativos em cidades em 
rápido crescimento1.

Quando os transportes alternativos fornecem serviços de 
alimentação há, no entanto, um risco de distribuição desigual 
de passageiros, em que os veículos de serviço alternativo 
poderiam ter capacidade insuficiente para transportar todos 
os passageiros à espera, originando esperas excessivas de 
transferência. A análise empírica do intervalo de partidas de 
transportes alternativos no intercâmbio de transportes públicos 
de Mitchells Plain, na Cidade do Cabo, revelou que, enquanto 
intervalos médios são sensíveis a flutuações na procura de 
uma forma sistematizada, os intervalos de serviços diários de 
transportes alternativos e de comboios de ligação e serviços 
de autocarros não são correspondentes. Mitigar a intervenção 
do sector público será necessário nesses casos para resolver 
problemas acessórios ao serviço, incentivando a provisão de 
serviços ao longo de todo o dia de um serviço alternativo. Não 
é provável que o sector privado produza uma rede de serviços 
híbrido completamente coordenado só por si.

Corte de pico (Peak-lopping)
Corte de pico (peak-lopping, em inglês) é um modelo híbrido 
que permite os operadores de transportes alternativos fazer-
em um sistema formal e programado durante uma parte limit-
ada do dia, fornecendo mais capacidade de resposta à procura 
em períodos de pico. Os operadores de serviços programados 
planeiam a sua dimensão de frota consoante as horas de ponta, os 
chamados períodos de pico. O que se traduz numa aquisição sig-
nificativa de veículos e custos de manutenção, e contudo muitas 
dessas frotas são supérfluas em períodos fora das horas de ponta 
quando a procura pelos passageiros baixa e os requisitos de frota 
são menores. Uma alternativa ao corte de pico (Peak-lopping) 
poderá criar uma relação complementar e mutuamente benéfica 
entre os operadores de serviços de transportes programados e 
alternativos no período de pico ou horas de ponta. O desafio, no 

Foi implementado um sistema de "peak lopping" na 
Cidade do Cabo, na forma de serviço de autocarros sem tarifa 
para os estudos e o pessoal da Universidade da Cidade do 
Cabo (com marca Jammie Shuttle). 

Quando inicialmente implementado, os serviços Jammie 
Shuttle foram vistos pelos proprietários de transportes 
alternativos como uma causa de perda para os motoristas 
nas rotas estabelecidas, e uma ameaça para o negócio. Após 
a intimidação dos motoristas do Jammie Shuttle, os serviços 
afectados foram suspensos. 

O impasse foi resolvido implementando um arranjo de 

"peak lopping" que definiu condições operacionais rigorosas 
ou fornecedores de serviços de transportes alternativos. 
O arranjo contratual neste caso foi uma iniciativa privada, 
limitada a serviços de autocarros para a universidade. Os 
serviços de "peak lopping" andavam só no período de manhã 
de hora de ponta, em algumas rotas limitadas e específicas 
ligando os transportes públicos de caminhos de ferro aos 
rodoviários, com paragens perto do campus universitário. 
Os arranjos contratuais proíbem os transportes alternativos 
de apanharem passageiros que paguem tarifa durante estes 
períodos.

Corte de pico ("Peak lopping"): permite aos 
transportes alternativos seguirem por rotas 
"formais" apenas nos períodos de pico (horas  
de ponta) na Cidade do Cabo, África do Sul.

O Jammie shuttle viu três associações de minibus-táxi 
amalgamarem na forma dos Amalgamated Transport Services 
(ATS) (Serviços de Transportes Amalgamados) para fornecer um 
serviço programado de Corte de pico (Peak-lopping) para os 
estudantes e pessoal da Universidade da Cidade do Cabo.

Uma alternativa ao corte de pico 
(Peak-lopping) poderá criar uma relação 
complementar e mutuamente benéfica 
entre os operadores de serviços de 
transportes programados e alternativos 
no período de pico ou horas de ponta.

HIBRIDIZAÇÃO

CASO-ESTUDO

entanto, advém quando esses problemas são resolvidos com a 
intervenção de toda a rede, visto que pode originar problemas 
de viabilidade para os negócios de transportes alternativos nos 
períodos de pico ou horas de ponta. Se os serviços programados 
cobrirem a procura da rede fora das horas de ponta, o papel dos 
transportes alternativos neste período é pouco claro.



Alcançar 
complementaridade: 
encontrar o par 
perfeito 
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Há várias maneiras de regular ou facilitar a hibridização 
através de uma rede de serviços  tronco-alimentadores-
distribuidores, cada um deles com diferentes requisitos para 
a prévia coporização e formalização do sector dos transportes 
alternativos.

O principal compromisso emergente de casos-estudo 
respeitantes à regulamentação ou facilitação de hibridização 
é mais mudanças/mais controlo vs menos mudanças/mais 
resposta-à-procura.

As abordagens reguladoras que não implicam corporização 
ou formalização envolvem geralmente a disposição de 
serviços alimentadores dentro de um mercado aberto, ou sob 
alguma forma de estrutura de licenciamento.

As abordagens reguladoras que exigem, de facto, que 
os transportes alternativos passem por um processo de 
corporatização e formalização incluem o fornecimento de 

serviços alimentadores mediante concessões, contratos 
de franchising ou qualquer outra forma de contrato. Estas 
mudanças podem ser tais que as actividades dos transportes 
alternativos deixem de cumprir rigorosamente com a definição 
de 'transportes alternativos' (ver página 13). 

Num mercado aberto, os serviços são prestados sem 
qualquer restrição que não seja a necessidade de 
agir em conformidade com a lei vigente quanto a um 
funcionamento seguro de um veículo registado. Os 
proprietários de negócios de transportes alternativos não têm 
obrigação de prestar serviços alimentadores e de distribuição. 

A abordagem do mercado aberto é evitada sempre 
que possível em cidades em desenvolvimento, já que 
isso poderia originar uma concorrência destrutiva "no 
mercado", com as consequências negativas inerentes. Deve 
ser considerada apenas quando a autoridade reguladora não 
tem a capacidade de regular a concorrência "para o mercado".

Abordagens 
alternativas à 

regulamentação 
do serviço 

alimentador e 
distribuidor
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Planos de recompensa podem 
ser oferecidos para incentivar os 
operadores a fornecerem  
serviços de alimentação.

Licenciamento
No caso de licenciamento, os proprietários de negócios de 
transportes alternativos solicitam licenças para operar e 
poderem prestar esses serviços, ou em rotas especificadas 
levando e trazendo a/de determinadas estações de serviço, ou 
nas áreas de alimentação e distribuição do serviço alternativo. 
Esta é uma forma de "quantificar as licenças",  que moderam 
o número de veículos, evitando excesso de oferta e uma 
concorrência ruinosa, mantendo embora alguma concorrência 
no sector. A concorrência pode servir de motivação para manter 
os custos operacionais baixos e manter os padrões de qualidade 
do serviço.

Um sistema de quantidade de licenças funciona apenas se as 
autoridades reguladoras tiverem capacidade administrativa e 
poder suficientes para supervisionar o serviço e a dinâmica da 
procura, e assegurar que apenas os serviços licenciados estão 
em operação.

Em cidades onde os licenciamentos de operação já existem, 
um sistema de quantidade de licenças claramente requer 
menos mudanças aos actuais transportes alternativos 
operando práticas do que nas cidades onde esse 
licenciamento está implementado. 

Podem ser oferecidos planos de recompensa para incentivar os 
operadores a fornecerem serviços de alimentação. Exemplos 
desses incentivos existem em Quito (ver página 18). Exemplos 
de planos de quantidade de licenças aplicados a uma área de 
base podem ser encontrados no Recife, Brasil (ver página 19) e, 
apesar de não explicitamente estabelecido para facilitar serviços 
de alimentação, em Hong Kong (ver página 17).

Transportes 
alternativos nos seus 

limites de capacidade: 
Oshodi, Lagos. 

Crédito: Robin Kaenzig, 
Integrated Transport 

Planning Ltd

Os corredores BRT da 
América Latina que 
produzem níveis de 

utilizadores comparáveis 
aos corredores ferroviários 

claramente se demarcam 
pela positiva (como o 

TransMilenio de Bogotá). 
Os volumes de passageiros 

reais e projectados na 
Cidade do Cabo, por 

exemplo, são baixos quando 
comparados com estes 

sistemas de BRT exemplares. 
Crédito: mobilidade
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Concessão
No caso de concessão, a 
concorrência "para o mercado" é 
facilitada através da concessão de direitos 
exclusivos durante um período de tempo fixo. 
O operador tem uma completa responsabilidade 
comercial para operações na área de concessão 
delimitada pela entidade reguladora. A autoridade 
não incorre em nenhum tipo de riscos e impõe 
apenas alguns requisitos básicos em relação a 
problemas como padrões de segurança do veículo e 
controlos ambientais. 

Em 2007, Santiago implementou o seu sistema de 
Transporte Público Integrado (com a designação oficial 
de Transantiago), em que a cidade foi divida em nove 
áreas dentro das quais - por um processo de concurso 
público - adjudicou-se a operadores privados concessões 
para operarem serviços de transportes alternativos. 
Estes operadores tinham anteriormente criado empresas 
operadoras formais (a maioria delas durante um processo de 

reforma de autocarros nos anos noventa), ou foi-lhes dado 
um período limitado para trocarem de grupos de associações 
de transportes alternativos para empresas de transportes 
formalmente criadas. As rotas dentro desta área designada 
operadas pelo concessionário são serviços de alimentação 
que ligam bairros vizinhos à rede de autocarros ou caminhos 
de ferro. Este tipo de arranjo eliminou eficazmente a 
concorrência "no mercado".

 CASO-ESTUDO
Plano de concessão baseado na área 
de Santiago em Chile

HIBRIDIZAÇÃO

 As concessões são melhor adequadas para 
cidades em que as capacidades institucionais 
do sector público são fracas, e os operadores 

privados podem prestar serviços de qualidade 
satisfatória sem níveis elevados de intervenção 

pública (ver em baixo Santiago, Chile).
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Franchising
No caso de franchising, a concorrência "para o mercado" 
é facilitada através da concessão de direitos exclusivos 
durante um período de tempo fixo.

Os acordos de franchising servem melhor às cidades onde 
a autoridade reguladora tem capacidade de planeamento 
e financeira, está preparada para assumir o risco comercial 
inerente, e deseja controlar a concepção do serviço. O papel da 
autoridade é definir as tarifas e os parâmetros dos serviços e 
supervisionar o desempenho do franqueado.

As Franchises (franquias) podem envolver o pagamento em 
qualquer uma das direcções entre a autoridade e os operadores, 
dependendo da força do mercado de transportes públicos, e da 
extensão de subvenção transversal entre rotas viáveis mais ou 
menos financeiramente viáveis (ver Hong Kong, em baixo).

Em muitas cidades na região, as operações de transportes 
alternativos sugerem de facto acordos de concessão: 
as autoridades públicas não têm nenhuma ou têm pouca 
responsabilidade directa em operações de risco financeiro 
ou detalhadas, e os serviços de transportes alternativos são 
deixados para servir a procura dos passageiros e expandir-se ao 
longo das zonas limítrofes físicas da cidade. Pode mesmo existir 
algum nível de controlo de nível de serviço. 

Por esse motivo, franchising e concessões são ambos 
prometedores porque ambos articulam a natureza territorial e 
auto-determinista das operações de transportes alternativos, e 
deixam as relações entre negócios de transportes alternativos 
individuais e as suas associações de rota bastante intocáveis. Por 
outro lado ainda, os transportes alternativos estão normalmente 
agrupados nalguma forma de organização colectiva com uma 
base espacial particular ou base de rota, como associações de 
rotas ou cooperativas.

As empresas de transportes alternativos em Hong Kong 
surgiram em resposta à falta de autocarros públicos em certas 
partes da cidade e áreas limítrofes. Em 1969 foi emanada a 
legislação que os legalizou numa nova categoria designada 
"Public Light Bus" (PLB) (Autocarros Públicos Ligeiros) com um 
máximo de 14 lugares. 

Como o Caminho de Ferro de Trânsito Massivo (MTR) 
abriu novas linhas entre 1979 e 1985, os operadores dos PLB 
responderam adoptando tarifas mais estáveis e competitivas e 
trocando a capacidade para rotas que evitavam a concorrência 
ao comboio. Mesmo nos corredores MTR, os PLBs tinham a 
vantagem de permitir que os passageiros evitassem uma longa 
caminhada para dentro e fora das estações, já que operavam 
em alta frequência desde muitos pontos centrais, e paravam a 
pedido ao longo das rotas.

Em contraste com o 
licenciamento da área para os 
PLBs, o sistema mais restrito "green 
minibus" (GMB) teve início em 
1976. Os GMBs operavam numa 
rota fixa, segundo um horário, a 
tarifas fixas, tudo estipulado pelo 
governo. Em retorno por aceitarem 
as obrigações de franquia, era-
lhes dada alguma protecção 
de PLBs concorrentes e alguma 
segurança de viabilidade. As rotas 
dos GMBs eram geralmente em 
áreas limítrofes, servindo partes 
da cidade onde os autocarros 
não eram rentáveis, ou em alguns 
casos onde a procura implicava 

transportes de melhor qualidade, serviços de maior frequência 
do que estes podiam oferecer.

A concorrência cada vez maior oferecida pelos autocarros 
formais, que em meados dos anos noventa tinham quase todos 
ar condicionado, veículos modernos (embora com menores 
frequências), levou os PLBs a actualizarem os seus veículos para 
modelos maiores e manterem uma frota mais recente. 

Salientando um dos desafios do franchising, pelo contrário, 
aos GMBs, protegidos pela concorrência, faltavam-lhes 
incentivos para oferecer um serviço de maior qualidade. Os 
veículos usados nos serviços GMB eram normalmente antigos 
(muitas vezes previamente usados em serviços PLB) e levaram 
mais tempo a adoptar o ar condicionado.

Quantidade de planos de licenciamento 
e franchising, Hong KongHIBRIDIZAÇÃO

CASO-ESTUDO

A franquia Green Minibus (GMB) 
em Hong Kong começou em 1976.
Crédito: Wiki
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Contratação
No caso de contratação, a concorrência "para-o-mercado" 
é facilitada pela adjudicação de contratos resultantes de 
concursos negociados ou competitivos para operadores que 
fornecem serviços especificados durante um período fixo de 
tempo. 

Os contratos operacionais podem assumir várias formas. Nos 
"contratos de custo líquido" é o operador quem suporta a 
maioria do risco comercial, senão todo. As receitas do operador 
são determinadas pelo volume de passageiros e derivadas 
directamente do taxímetro. Os contratos de custo líquido têm 
a vantagem de incentivar o desempenho, mas podem dificultar 
a integração do serviço em toda a rede porque não existe 
nenhuma central através da qual as receitas das tarifas possam 
ser facilmente redistribuídas.

Algo inédito na América Latina, os serviços de autocarros 
baseados em rotas em Quito são contratados a donos de 
autocarros individuais e não a empresas ou associações 
de proprietários. Para cada rota, celebram-se múltiplos 
contratos de operação rudimentar. A necessidade para uma 
consolidação dos operadores de transportes alternativos em 
empresas rodoviárias como sucedeu em Santiago - foi por 
isso evitada, e a integração de inúmeros operadores mais 
pequenos no sistema de transportes públicos reformado 
foi feito de maneira consideravelmente menos complexa 
comparado com processos em que múltiplos operadores 
se uniram numa única empresa. Os contratos de operação 
são negociados e os serviços especificados num horário. Os 
operadores recebem um pagamento mensal que pode ser 
aumentado se a procura numa certa rota aumentar muito.

Este acordo evoluiu de outro anterior, menos estruturado 
e implementado no segundo corredor BRT de Quito (Ecovia). 

Neste outro esquema, as empresas existentes de transportes 
alternativos eram adjudicadas conforme o número de 
passageiros que deixarem numa estação terminal de BRT.

Os pagamentos em numerário aos operadores eram 
feitos no local. Isso permitia à autoridade local evitar o 
custo de investimento numa infraestrutura de serviço de 
alimentação e em veículos, fornecendo mesmo assim um 
serviço aos passageiros BRT. O acordo teve, no entanto, 
uma vida relativamente curta e foi substituído por uma 
relação contratual mais formal em grande medida devido a 
problemas de fiabilidade e controlo. Como o acordo inicial 
fora relativamente informal, ambas as partes podiam cessá-lo 
facilmente, deixando potencialmente a rede de transportes 
públicos sem ligações ao serviço alternativo a curto prazo. 
A autoridade reguladora não tinha meios de garantir a 
disponibilidade de transportes alternativos a nenhuma altura 
em particular, nem a duração ou a frequência do serviço.

Serviços de Autocarros Alimentadores 
contratados com base em rotas, Quito, 
Equador

Os contratos de custo 
bruto podem facilitar a 
integração no serviço.

BRT-Lite, com transportes 
alternativos na faixa de serviço: 

Barracks, Lagos. 
Crédito: Robin Kaenzig, Integrated 

Transport Planning Ltd
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Os contratos de custo líquido têm a vantagem 
de incentivar o desempenho, mas podem 
dificultar a integração do serviço em toda 

a rede porque não existe nenhuma central 
através da qual as receitas das tarifas possam 

ser facilmente redistribuídas.

Nos "contratos de custo bruto" o risco comercial é transferido 
para a autoridade contratante. A receita do taxímetro é 
recolhida pela autoridade ou seu agente, e distribuída aos 
operadores com base na quilometragem efectuada pelo veículo. 

Os contratos de custo bruto podem facilitar a integração no 
serviço. 

Um Plano de licenciamento com quantidade baseada na área 
foi introduzido no Recife em 2003. Na altura, o declínio nos 
transportes públicos foi atribuído a serviços emergentes de 
autocarros mais pequenos, médios e minibuses não regulados 
que duplicaram em 83% as rotas dos transportes maiores e 
formais. Estes novos serviços focavam-se em áreas onde o 
fornecimento de transportes públicos normais era inadequada e 
em 2000 eram responsáveis por transportar aproximadamente 
19% do mercado dos passageiros dos transportes públicos.

Numa resposta inicial, a autoridade local tentou retirar 
estes veículos com uma série de leis municipais. Estas leis 
foram rapidamente ultrapassadas por outra lei municipal 
que procurava integrar em vez de erradicar os transportes 
alternativos. A nova lei, respeitante a veículos na gama de 12 a 
20 lugares sentados, procurava complementar os serviços dos 
grandes autocarros com os transportes alternativos. Inicialmente 
houve duas intervenções a considerar: incluir as rotas dos 
transportes alternativos nas linhas regulares de transporte 

como suplemento das capacidades ao longo dos corredores 
existentes; ou criar novas rotas para os transportes alternativos 
dentro dos bairros. Optou-se pela segunda hipótese.

Em termos de leis municipais, os autocarros médios e 
minibuses deviam reorganizar as rotas para se integrarem à rede 
rodoviária formal. As rotas foram alocadas a 13 "pistas" (i.e., os 
operadores agruparam-se com base dos bairros que serviam) 
por meio de leilão. O resultado foi a implementação de 26 
novas pequenas rotas, com 252 veículos, para actuarem como 
alimentadores de 35 rotas de serviços públicos formais. Depois da 
reorganização das rotas dos transportes alternativos, as paragens 
existentes foram transformadas em estações de transferência 
onde os transportes alternativos podiam transferir passageiros.

Um dos resultados da iniciativa foi um aumento de 31% nas 
viagens dos autocarros grandes assim como uma redução geral 
do tempo de viagem. Nem todos os transportes alternativos 
existentes foram incorporados no novo sistema, e como 
resultado foram deslocados para as zonas fora da cidade.

Plano de licenciamento com quantidade 
baseada na área, Recife, Brasil

Crédito: Rodger Bosch
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Trabalhar com aquilo 
que temos: aproveitar 
os dividendos dos 
transportes 
alternativos 
Uma rede de serviços híbrida bem sucedida de tronco-
alimentadores-distribuidores tem o potencial de constituir uma 
cobertura urbana extensa, dentro de um ambiente e oferta 
de serviços melhor. Mas ao mesmo tempo, há muita coisa que 
pode já ser feita para desenvolver os negócios de transportes 
alternativos que já existem e melhorar a disponibilidade e a 
qualidade do serviço que prestam. Sem um esforço focado 
para o fazer, os desafios de operações não seguras, a não 
conformidade com as regulamentações e uma frota de 
veículos com manutenção deficiente ou mesmo inexistente 
(contribuindo para uma má qualidade do ar e para acidentes de 
automóveis), por exemplo, continuarão.

O próprio sector dos transportes alternativos já possui muitas 
estratégias para o desenvolvimento e a melhoria do serviço. 
Muitos deles necessitam do apoio das respectivas autoridades 
nacionais ou locais, ao passo que outros necessitarão de ser ori-
entados por essas mesmas autoridades (ver caixa da página 21). 

Somente algumas destas medidas foram implementadas 
durante um qualquer período de tempo, e muitas das potenciais 
medidas indicadas estão, por conseguinte, em estudo no que se 
refere às vantagens que podem ou não trazer.

As estratégias concebidas pelas autoridades nacionais ou 
locais têm mais hipótese de sucesso se forem direccionadas 
com o objectivo de melhorar os lucros e proteger os 
rendimentos dos operadores dos transportes alternativos. 
Em muitas cidades o sector e as autoridades têm um histórico 
de desconfiança e relações adversas, e as estratégias que 
parecem tentar regular e controlar o sector têm menos 
probabilidades de encontrar aceitação.

Para muitas das iniciativas que procuram melhorar a 
qualidade do serviço, é necessária alguma forma de 
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As estratégias concebidas pelas autoridades nacionais ou locais têm mais hipótese 
de sucesso se forem direccionadas com o objectivo de melhorar os lucros e proteger 
os rendimentos dos operadores dos transportes alternativos.

consolidação dos pequenos operadores fragmentados.  
Associações de operadores, por exemplo, trazem ordem e 
evitam ineficiências e redundâncias numa área de serviço já de 
si restrita no espaço, podem ser usadas como um instrumento 
de organização e podem ajudar as entidades reguladoras 
a criarem maneiras de auto-regulação dos operadores.  
No Quénia, as Savings and Credit Cooperatives (SACCOs) 
(Cooperativas de Poupança e Crédito) têm o crédito de pôr 
alguma ordem ao sector, em termos de auto-regulação e 
segurança, auxiliando os membros a poupar e a pedir dinheiro 
às cooperativas, facilitando a compra a granel e a diversificação 
do negócio (ver página 25).

Um sistema de tarifas sem pagamento em numerário, 
integrado com outros de outras maneiras, poderia atenuar 
alguns dos incentivos estruturais para operações não 
seguras e um mau serviço ao cliente. Um sistema de tarifas não 
monetárias pode reduzir roubos e garantir que os empresários 
recebam sua parte das tarifas, e retiraria a possibilidade de 
estabelecimento de tarifas completamente ad-hoc pelo pessoal 
(isso, é claro, significa que o sistema não é universalmente bem-
vindo, e até ao presente na África do Sul todos os episódios-piloto 
terminaram sem êxito). Lucros-e-prejuízo poderiam ser mais 
facilmente o caminho e é mais fácil fazer planos de manutenção a 
longo prazo. 

Ensino e formação ao nível comercial poderia de certa 
maneira mitigar as preocupações de actividades de 
transportes alternativos não seguras, melhorando o serviço 
oferecido aos clientes deste segmento. A investigação sugere 
que, por detrás de muitos dos pontos fracos do sector dos 
transportes alternativos, estará a intenção de cada um querer 
tirar o máximo proveito possível num contexto comercial "de 
sobrevivência". Uma das principais lacunas no planeamento 
comercial, e as consequências lógicas de um modelo comercial 
de sobrevivência, é a incapacidade de os operadores levarem em 
consideração a depreciação de custos dos veículos e porem de 
lado dinheiro para os substituírem.

Em Nairobi, é bastante comum as SACCOs diversificarem além 
das operações de transporte ou financiamento. Por exemplo, 
estações combustível, agências de seguros, serviços de correio 
expresso e vendas de pneus são alguns dos serviços oferecidos 
aos membros e ao público em geral mediante uma determinada 
taxa. As SACCOs também adquirem terrenos, edifícios e veículos 
e os membros individuais partilham esta titularidade de acordo 
com as suas contribuições de quota, como em qualquer 
sociedade privada por quotas.

A disposição dos "Rights of Way" (RoW) (Direitos 
preferenciais de passagem) ou faixas de circulação 
exclusiva, assim como a disposição de infraestruturas 
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As medidas que poderiam permitir o desenvolvimento dos transportes alternativos ou melhorá-los 
incluíam: organização e consolidação comercial; sistemas de pagamento sem numerário, sistemas 
de gestão de veículos; controladores de velocidade e tecnologia de informação com outros dados; 
desenvolvimento e formação dos motoristas; diversificação comercial e criação de mais fontes de 
rendimento; incentivos á renovação de frota como empréstimos para compra de veículos e reparações, 
e criando um ambiente operativo, por exemplo, infraestruturas e priorização de espaço rodoviário.

Medidas não punitivas para melhorar os serviços dos transportes alternativos
O que se pode fazer 
para desenvolver os 
transportes alternativos?

O que se pode fazer para 
melhorar o ambiente de 
operação dos transportes 
alternativos?

O que se pode fazer 
para modernizar as 
frotas e melhorar a 
circulação rodoviária?

O que se pode fazer para melhorar os 
serviços dos transportes alternativos?

n Consolidação 
comercial (incluindo 
cooperativas e 
associações de rotas)
n Formação de 
competências comerciais
n  Diversificação 
comercial(incluindo 
combustíveis, pneus 
seguros, serviços 
financeiros, publicidade)
n Descontos de compra 
a granel

n Provisão de nível/
terminus
n Priorização de 
espaço rodoviário, 
incluindo faixas para 
minibus e bus (MBT) 
ou faixas para veículos 
de elevada ocupação 
(HOV, High Occupancy 
Vehicles), furadores 
de fila, e prioridade de 
sinal. 
n Enseadas (incluindo 
sinalética)

n Incentivos à 
renovação de 
veículos
n Empréstimos 
às cooperativas 
(incluindo compra 
e reparação de 
veículos)

n Formação dos motoristas
n Motoristas assalariados
n Recrutamento consolidado de 
motoristas e gestores (incluindo sistemas 
de reclamações de passageiros, disciplina 
do motorista, uniformes da tripulação)
n Gestão consolidada do veículo 
(incluindo rastreio do veículo)
n Reguladores de velocidade
n Sistemas de bilhetes sem pagamento 
em dinheiro
n Dados dos passageiros (incluindo 
telemóveis, autocolantes da rota do 
veículo)
n Wi-fi nos veículos (experiência do cliente)

Touts a operar na estação de Ubungo, adjacente 
a um terminal DART (Dar es Salaam, Tanzânia).  
Crédito: Brendan Finn

por níveis e ainda melhores transportes 
não motorizados (NMT, Non-motorized 
Transports) são três intervenções ao nível das 
infraestruturas com toda a probabilidade de 
melhorar os níveis de serviço oferecidos pelos 
operadores dos transportes alternativos. Os 
custos inerentes a esses desenvolvimentos e 
infraestruturas teriam de ser suportados pelas 
respectivas autoridades governamentais.

Nenhuma das abordagens de melhorias de 
hibridização ou de serviço serão soluções 
mágicas para todos os problemas que envolvem 
os serviços dos transportes alternativos no 
formato actualmente existente. Pode bem 
acontecer que uma mistura de elementos 
de cada uma delas, combinada com um 
entendimento mais aprofundado do contexto 
local e das dependências locais, possam oferecer 
a melhor oportunidade de sucesso, melhorando 
ou reformando os serviços de transportes 
alternativos. 
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CASO-ESTUDO

Estudos feitos na Cidade do Cabo recentemente  exploravam 
o potencial de tarifas sem pagamento em numerário, 
e reanalisaram as alternativas tecnológicas disponíveis 
(incluindo smart cards, vouchers e mobile applets). Os critérios 
incluíam a aceitação do utilizador; a instalação e custos de 
operação aos operadores; o potencial para reestruturar as 
relações laborais e retirar incentivos para um comportamento 
de motoristas não seguro; o potencial de integração modal; 

o potencial para apoiar os planos de subsídios do lado do 
passageiro; e a potencial recolha de dados. 

As conclusões preliminares sugerem que os applets são 
talvez a melhor opção para as tarifas sem pagamento em 
numerário e que a tripulação do veículo tem um papel vital 
no sucesso de qualquer sistema. A implementação deve ser 
feita com colaboração e sequencialmente, para assegurar que 
todos os intervenientes estão a bordo. 

MELHORIA  
DO SERVIÇO

O potencial para recolha de tarifas sem 
pagamento em numerário na África do Sul

Na Cidade do Cabo nos finais de 2016, o arranque do 
WhereIsMyTransport concluiu um projecto de mapeamento 
de três semanas para captar rotas, pontos de paragem, 
tarifas, e frequências das mais de 600 rotas de transportes 
alternativos que cobrem a cidade. Os dados foram 
disponibilizados na plataforma aberta e integrados nos 
dados para outros modos como BRT, autocarros e comboios. 

WhereIsMyTransport defende que enquanto que 
os utilizadores regulares de minibus-táxi conhecem e 
compreendem bem a rede de rotas, um mapa de rotas 
poderia repor as percepções dos consumidores do modo e 
atrair novos utilizadores que se sintam menos à vontade com 
a navegação passa-palavra. Neste sentido, os mapas podem 

ser sinalizadores poderosos de legitimidade.
Os mapas podem potencialmente ajudar os processos 

reguladores e a racionalização as rotas - na Cidade do Cabo, 
por exemplo, a equipa de mapeamento descobriu que 
algumas rotas existem no papel nos registos da cidade ou 
licenças, mas de facto já não estão operacionais. 

A par com a investigação que sugere rentabilidade 
como um dos principais motivadores para as melhorias, 
o WhereisMyTransport relatou que o segmento dos 
transportes alternativos recebeu bem a sua recolha de 
dados quando compreenderam que o objectivo era facilitar 
os clientes a encontrarem e usarem minibus-táxis e que o 
mapeamento os poderia ajudar.

 CASO-ESTUDO

MELHORIA  
DO SERVIÇO

Facilitando às pessoas encontrar e 
usar táxis, o Cape Town Taxi Project

Um sistema de tarifas sem pagamento em numerário, integrado com outros de 

outras maneiras, poderia atenuar alguns dos incentivos estruturais para operações 

não seguras e um mau serviço ao cliente.
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Um precursor para um sistema 
de bilhetes integrado em todos os 

modos numa cidade é um sistema de 
cartão inteligente e que não movimenta 

dinheiro.
Crédito: Rodger Bosch

 CASO-ESTUDO

No Quénia, as tarifas sem pagamento a dinheiro 
começaram a ser obrigatórias nos transportes públicos desde 
Julho de 2014, nos termos da National Transport and Safety 
Act, 2012.

Um dos objectivos das tarifas sem pagamento em 
numerário é reduzir ou eliminar o valor em dinheiro 
manuseado pela tripulação matatu e assim diminuir os 
subornos pagos por rotina pelos motoristas às forças policiais.

Entre as opções de pagamento em numerário havia um 
produto SACCO, MY1963, em parceria com a Fibre Space 
Ltd e patrocinado pelo Kenya Commercial Bank. Os cartões 
podem ser carregados com dinheiro ou usando o M-Pesa 
("pesa" é a palavra Swahili que quer dizer "dinheiro"), um 
sistema de transferência de dinheiro baseado em telemóvel, 
apoiado pelas operadoras Safaricom e Vodacom. 

Um novo produto, originalmente chamado "Magic Bus" 
e agora chamado "BuuPass", é uma plataforma de bilhetes 
à prova-de-conceito baseada em SMS com sede em Nairobi 

para os habitantes suburbanos marcarem com antecedência 
o matatus e pagarem utilizando dinheiro móvel. Não é 
necessário acesso à internet - marcam um código breve em 
qualquer telefone analógico ou smartphone, seleccionam um 
veículo, tarifa e tempo estimado de chegada. Podem então 
meter um PIN, pagar com o número da conta do seu dinheiro 
móvel e mostrar a número de confirmação ao motorista.

A fase piloto viu 2000 habitantes suburbanos usarem 
o sistema - o que leva à redução dos tempos de espera e 
aumenta a previsibilidade de tarifas para os habitantes 
suburbanos, e permitir operações diárias mais estratégicas 
para os motoristas. A aplicação agrega assumidamente 
a procura de autocarros através do seu sistema de pre-
booking, permitindo aos motoristas viajarem directamente 
para onde os clientes estão, em vez de esperarem que o 
veículo se encha. Os primeiros relatórios informavam que os 
motoristas têm sido capazes de fazer duas viagens extra por 
dia e duplicar o rendimento diário.

MELHORIA  
DO SERVIÇO

Plataforma de venda de bilhetes 
baseado em Nairobi, Quénia
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 CASO-ESTUDO

Educação e formação no sector dos transportes alternativos 
poderia levar a melhorar as práticas de condução, e a um 
entendimento da importância que são as poupanças, os 
negócios, a atenção ao cliente e as competências. 

Em 2015 a Cidade do Cabo criou um programa de 
construção de capacidades para os operadores dos 
transportes alternativos, focando  
o planeamento e a gestão dos transportes públicos.  
Essencialmente, a formação pretende equipar o segmento 
dos transportes alternativos com operações de transporte 
sustentadas. 

Essencialmente, a formação pretende equipar o 
segmento dos transportes alternativos com operações de 
transporte sustentadas, que envolvem, cinco níveis principais 
na prática comercial.

1.  De um modelo de ganhos diários em dinheiro para   

 um modelo que calcula lucros e prejuízos;
2.  De um foco em ter muitas e ineficientes rotas e/ou  

 veículos velhos, para ter alguns veículos ou algumas  
 rotas novas e super eficientes;

3.  De uma "coisa serve para tudo" para um misto de frota  
 "melhor adequada";

4.  De um serviço de hora de ponta para um serviço de  
 alimentação programado;

5.  De um modelo comercial focado numa única fonte de  
 rendimento para outra com várias opções de receita.
223 candidatos participaram no programa de formação em 
mais de três anos, o que incluiu oportunidades para estudar 
a legislação comercial e governação corporativa, gestão 
de transportes, administração financeira, reparação de 
carroçarias eléctricas e bus, gestão de instalações, e gestão 
de recursos humanos. 

MELHORIA  
DO SERVIÇO

Desenvolvimento de operadores na 
Cidade do Cabo, África do Sul

Crédito: Rodger Bosch
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 CASO-ESTUDO

Seja qual for a forma, existem claros benefícios para 
consolidação: de gestão de flutuação de tarifas e 
concorrência, e angariar financiamento, a comprar a granel, e 
a capacidade de celebrar algum tipo de contrato.

Desde 2011, todos os operadores matatu com licença 
no Quénia foram solicitados pelo Ministério dos Transportes 
a pertencerem à SACCO (uma Cooperativa de Poupanças 
e Crédito). As primeiras SACCOs (anos noventa) foram 
formadas pelos operadores intercidades assentes na mesma 
região, mas mais tarde foram replicadas com sucesso pelos 
operadores de transportes alternativos intra-cidade em 
cidades como Nairobi.

Cada transporte SACCO define as suas próprias regras 
e procedimentos, dentro de disposições abrangentes da 
Cooperative Societies Act (Lei das Sociedades Cooperativas). 
Algumas SACCO regulam e coordenam as actividades dos 
membros, gerem rotas e em alguns casos pagam os salários 
dos motoristas, vetam novos motoristas e supervisionam 
o comportamento da condução. Regra geral, os membros 
fazem contribuições diárias, por vezes calculadas por 
viagem/veículo; em algumas SACCOs, os membros podem 
aumentar as suas contribuições se assim o desejarem. 
Este capital é a base para empréstimos aos membros, para 
reparações e manutenção, cuidados de saúde e despesas 
escolares, e para compra de activos. 

Os dividendos da SACCO de interesses comerciais 
diversificados criam um rendimento adicionaem que os 
membros beneficiam e os serviços 
reduzem a vulnerabilidade aos 
riscos que normalmente afectam as 
pequenas empresas de transportes 
alternativos. Em anos recentes as 
SACCOs têm também demonstrado 
uma prontidão para adoptar a gestão 
de veículos e tecnologias de recolha 
de tarifas, o que encaixa nos esforços 
do governo de melhorar a regulação 
e combater a corrupção, desde que 
façam sentido comercialmente. 

A experiência das SACCO não 
é necessariamente transferível em 
directo noutros contextos - sobretudo 
atendendo ao tipo de serviços tipo 
shuttle em intercidade em Nairobi, 
e o notável apoio institucional que 
existe no Quénia a cooperativas. 
As SACCOs de maior sucesso 
continuam a ser as primeiras versões 
intercidade, e mais tarde, as SACCOs 

intercidade ainda têm de atingir o mesmo nível de sucesso e 
reformas.

É mais útil isolar as funcionalidades específicas do 
modelo SACCO intercidade que levou a melhorias nos 
transportes alternativoe a tentativa de replicá-las, em vez de 
copiar o modelo na íntegra. 

As principais funcionalidades são:
n consolidação do operador;
n motoristas assalariados;
n controlo sistemático dos veículos;
n e depreciação de custos obrigatória dos veículos. 

As vantagens da consolidação vão desde a gestão de 
concorrência destrutiva "no mercado", a vantagens de 
compra a granel, e em último caso a capacidade de 
celebrar algum tipo de contratação de serviços formal. 
Convenientemente incentivados e supervisionados, os 
motoristas assalariados são peças chave para refrear práticas 
de condução perigosa e tempos de espera excessivos, ao 
passo que as contribuições diárias obrigatórias dos membros 
para a SACCO se aproximam de uma forma de depreciação 
de custos do veículo, na medida em que há crédito 
disponível para os membros associados poderem substituir 
os seus veículos.

Muitas, senão todas, destas funcionalidades podem 
ser adoptadas noutras formas de organização e regulação 
dos transportes alternativos, mas isso exigirá considerável 
adaptação contextualizada. 

MELHORIA  
DO SERVIÇO

Aprendendo com as cooperativas em 
Nairobi, Quénia

É um requisito legal que os operadores matatu pertençam a uma Savings and  
Credit Co-operative em Nairobi, Quénia. GMK SACCO, escritórios em Githuria, Nairobi, Abril 
de 2014. Crédito: Roger Behrens



RESUMO 
Nenhuma das abordagens de melhorias de 
hibridização ou de serviço serão soluções 
mágicas para todos os problemas que 
envolvem os serviços dos transportes 
alternativos no formato actualmente 
existente. Pode bem acontecer que uma 
mistura de elementos de cada uma delas, 
combinada com um entendimento mais 
aprofundado do contexto local e das 
dependências locais, possam oferecer a 
melhor oportunidade de sucesso, 
melhorando ou reformando os serviços de 
transportes alternativos. 
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 Planear a complementaridade 
entre actividades dos 

transportes alternativos, 
serviços formais e programados 

em processos de planeamento 
de serviços e reformas 

reguladoras.

Terminal de transportes alternativos, organizado  
pelos seus operadores: Kumasi, Gana.

Crédito: Brendan Finn

As principais recomendações aos decisores responsáveis pela 
reforma dos transportes públicos são as seguintes:

Reconhecer os transportes alternativos na política
n  Admitir que os transportes alternativos são meios importantes  
 dar acesso a grandes sectores das populações das cidades  
 subsarianas. 
n  Não ignorar, nem afastar os transportes alternativos dos  
 processos da reforma da capazes de contribuir e muito para a  
 rede dos transportes públicos.
n  Envolver na política os operadores de transportes públicos 
 para a formulação dos processos.
n  Planear a complementaridade entre actividades dos  
 transportes alternativos e os serviços formais e programados.



... os transportes alternativos 
continuarão a existir, e que são 

capazes de contribuir unicamente 
para o sistema de transportes.
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Iniciar uma reforma institucional
n  Reconhecer a importância das instituições locais capacitadas  
 na reforma sustentada e bem sucedida dos transportes  
 públicos.
n  Criar sempre que necessário uma autoridade de transportes  
 urbanos responsável e capaz de orientar esta reforma.
n  Assegurar uma fonte sustentável de  financiamento 
 para a reforma dos transportes.  
n  Construir uma estrutura reguladora de capacitação, capaz de  
 suportar a reforma.

Planear uma hibridização complementar
n  Aprender com os êxitos e os fracassos das redes híbridas de  
 transportes públicos em todo o mundo.
n  Sempre que aplicável, compreender a relação única da  
 sua cidade entre serviços programados e transportes  
 alternativos.
n  Envolver o sector dos transportes alternativos em torno  
 do entendimento do mercado de passageiros e criar controles  
 reguladores e  planos de serviço.
n  Apoiar a consolidação das empresas de transportes  
 alternativos e elaborar intervenções no sector público que  
 incentivem os comportamentos desejados.

Apoiar as melhorias de serviço e da qualidade dos 
transportes alternativos
n  Criar prioridade de espaço rodoviário e infraestruturas de   
 instalações para os transportes alternativos.
n  Incentivar a renovação da frota e sua manutenção.
n  Apoiar os desvios da remuneração do “sistema alvo” para   
 tripulações assalariadas e a reforma associada aos sistemas de  
 recolha de tarifas.
n  Apoiar a introdução de reguladores de velocidade digitais e   
 sistemas de gestão de frotas.
n  Apoiar o desenvolvimento comercial e de formação  
 que promovem a análise de receita-despesa, custos de  
 depreciação de veículos, frotas “best-mix”, melhores condições  
 laborais e diversificação de receitas.
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