@

| O Sector Ferroviário na CPLP (Angola e Moçambique)

27 de Setembro, 2012

Conteúdo
1. Quem Somos
1.1. Um Projecto Corporativo
1.2. O Nosso Caminho
1.3. As Nossas Áreas de Intervenção
1.4. As Nossas Credenciais
1.5. As Nossas Instalações
2. Um Projecto Estratégico para o Sector dos Transportes
2.1. Posicionamento
2.2. Chave para o futuro do Sector
2.3. Alguns Clientes e Parceiros
3. Presença na CPLP
4. O Sector Ferroviário na CPLP (Angola e Moçambique)
4.1. O Sector Ferroviário Angolano
4.2. O Sector Ferroviário Moçambicano
2

1 | Quem Somos

3

1.1 | Um Projecto Corporativo

O Projecto corporativo Fernave foi criado com o objectivo de ser um centro de excelência na gestão do
conhecimento do sector dos transportes, conseguindo agregar os vários sub – sectores, com excepção
do aéreo dada a sua especificidade.
A génese da criação do Projecto esteve assente nos seguintes objectivos:
A partilha do conhecimento dos vários modos de transporte;
A criação de uma Entidade de excelência para a avaliação, formação e certificação dos quadros do
Sector;
O desenvolvimento de um modelo de negócio baseado em custos variáveis para as Empresas do
Sector, nomeadamente os accionistas;
A prestação de serviços para o mercado, nomeadamente os operadores privados;
O desenvolvimento de outras áreas de actividade complementares, nomeadamente a Consultoria;
Ser uma porta de entrada noutros mercados, nomeadamente os PALOP.
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1.2 | O Nosso Caminho

Visão

“Queremos ser líderes nacionais no sector dos transportes e suas envolventes tecnológicas e ter
presença internacional, na prestação de serviços de desenvolvimento de recursos humanos, sistemas
de transportes e consultoria empresarial.”
“A nossa liderança será sustentada por uma equipa competente, motivada e orientada para o
mercado, associada a uma rede de parceiros credíveis.”
“Seremos reconhecidos pela excelência dos nossos serviços e pela qualidade de intervenção.”

Missão

Promover a inovação, contribuir para uma visão prospectiva e apoiar o desenvolvimento do capital
humano e organizacional do sector dos transportes e das suas envolventes tecnológicas, antecipando
as necessidades dos Clientes e com eles estabelecer relações fortes de confiança e conhecimento
mútuo.
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1.3 | As Nossas Áreas de Intervenção
A Fernave disponibiliza um conjunto de serviços ao nível da formação (técnica e outra), de recrutamento e psicologia
e consultoria para os modos Ferroviário, Rodoviário e Marítimo – Portuário.
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1.4 | As Nossas Credenciais

A Fernave …
Está Acreditada
• Entidade formadora pela DGERT, em todos os domínios do Ciclo Formativo
• Entidade formadora vocacionada para a Administração Pública
 É Reconhecida
• Pelo IMTT como entidade formadora para o sector ferroviário
• Pelo IMTT para realizar a formação de Motoristas de Táxi
• Pelo IMTT para realizar a formação de Motoristas de Transporte Colectivo de Crianças
 Tem Homologados
• Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional
• Curso de Formação de Motoristas de Táxi – Tipo II e Curso de Aperfeiçoamento para Renovação do CAP,
pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT)
• Cursos de Formação contínua e incial, comum e acelerada, no âmbito dos CAM, pelo Instituto da
Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT)
• Cursos de Formação Inicial e de Formação Complementar de Motoristas para o Transporte Colectivo de
Crianças, pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT)
 Os Formadores e Coordenadores do Gabinete de Formação da Fernave são certificados como formadores pelo
Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)
 Os Psicólogos possuem carteira profissional e vasta experiência na avaliação de competências necessárias às
funções das empresas de transporte, nomeadamente as actividades ligadas à segurança de circulação ferroviária
e rodoviária
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1.5 | As Nossas Instalações
Sede / Delegação de Lisboa
Rua Castilho, nº 3
Lisboa

Delegação Norte
Centro de Campanhã
Porto

Delegação do Entroncamento
(Pólo de Formação)
Rua Afonso Henriques
Entroncamento

Siga-nos em:

www.fernave.pt
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2 | Um projecto Estratégico para o Sector dos Transportes
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2.1 | Posicionamento
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2.2 | Projecto chave para o futuro do Sector

A importância da existência de um projecto corporativo desta natureza, com particular enfoque no sector
ferroviário, será garante do suporte eficaz à mudança de paradigma que irá ocorrer neste modo em

particular e no sector de uma forma geral.

Presente
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Operadores Públicos

Operadores Privados
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Forma
Rigidez custos fixos /
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Flexibilidade
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2.3 | Alguns Clientes e Parceiros
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3 | Presença na CPLP
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 Angola
•

Protocolos de cooperação institucional e comercial com as
Empresas Caminho de Ferro de Luanda (CFL), Caminho de
Ferro de Moçâmedes (CFM) e Caminho de Ferro de
Benguela (CFB) (todos operadores públicos tutelados pelo
Ministério dos Transportes de Angola)

Projectos em Desenvolvimento:
• Formação e Assistência Técnica aos Caminhos de Ferro de
Luanda - CFL (Já finalizado o primeiro CFIMAQ certificado
pelo INCFA))
• Implementação de um Modelo Estratégico de Recursos
Humanos no CFL (a iniciar)
• Plano de Formação CFL 2012 e CFM 2012
• Desenvolvimento do PAI - Plano de Acção Imediata na
vertente Operacional e Organizacional do CFM
• Processos de Recrutamento para CFL, CFM e CFB
Oportunidades:

Ameaças:

•

•

•

•

Forte necessidade de formação e certificação de
todos os quadros do sector;
Vertente da manutenção (infra – estrutura e
oficinal MC) inapta e sem capacidades de
desenvolvimento de competências próprias;
Reconhecimento da competência da Fernave e do
Grupo CP.

•
•
•
•

Fraco apoio político e institucional de ambos os
Estados;
Burocracia demasiado pesada e “problemática”
Não presença /representação local;
Concorrência portuguesa pouco profissional e sem
defesa do interesse nacional;
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Pouca “fluidez” dos pagamentos.

 Moçambique
•
•
•

Boa relação com o CFM – Caminho de Ferro de Moçambique
Incremento das relações com os Operador VALE (vertente da
formação ferroviária - ISUTC) e Rio Tinto (vertente da Ass. Técnica)
Reconhecimento do Governo Moçambicano das competência da
Fernave / Transcom (nossa participada em Mz.)

Projectos em Desenvolvimento:
•

•
•

Oportunidades:
•

•

•
•

•
•

Forte necessidade de formação e certificação de
todos os quadros do sector ferroviário, incluindo os
dos operadores privados;
Vertente da manutenção e construção de MC com
forte potencial e poucas competências internas;
Reconhecimento da competência da Fernave e
Transcom /ISUTC
Bom conhecimento da Fernave e Transcom do
sector dos transportes em geral (actual e futuro)

Análise e Desenvolvimento do Plano de Formação de Recursos
Humanos do Ministério dos Transportes e Comunicações de
Moçambique (MTC)
Assessoria Organizacional ao Instituto de Aviação Civil de
Moçambique (IACM)
Desenvolvimento do processo de implementação da nova
regulamentação ferroviária (consultoria + formação)
Desenvolvimento da Pós-graduação em Sistemas Ferroviários (VALE –
c/ Transcom/ISUTC) (em implementação)
Assistência Técnica na área da tracção ao Operador Rio Tinto

Ameaças:
•
•

Fraco apoio político e institucional do Estado
Português;
Eliminação de linhas de apoio por parte do Estado
Português;
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4 | O Sector Ferroviário na CPLP (Angola e Moçambique)
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ENQUADRAMENTO:
•Forte crescimento populacional em toda a África (de 15% para 35% do total da população mundial – final do
sec. XXI);
•Aparecimento de mega cidades => obrigam a novas soluções de mobilidade (passageiros e mercadorias)
•Aumento do comércio mundial (cresceu o dobro da produção)
•Necessidade da criação de verdadeiras redes de transporte que permitam a circulação de passageiros
e mercadorias

Nos Países Africanos, designadamente em Angola e Moçambique, a insuficiência de infra-estruturas
de transporte terrestre nas ligações inter-provincial, com particular relevo para as províncias do
interior mas, igualmente, para os países limítrofes, apontam para a necessidade do reforço e criação
de sistemas de transporte alternativo, tanto para passageiros como para mercadorias, apostando-se
na criação de uma malha ferroviária ligando portos, cidades e os países limítrofes.
Como a História tem demonstrado, em qualquer parte do mundo, a chegada do caminho-de-ferro é
precursora do progresso dada a criação do emprego e riqueza que irá propiciar, assumindo-se as
respectivas estações como verdadeiras âncoras do desenvolvimento ao longo do “hinterland” que o
eixo ferroviário atravessa.
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A REESTRUTURAÇÃO DO GRUPO CP:
•
•
•

O actual Memorandum de Entendimento obrigará a uma racionalização do sector em Portugal;
Sobrecapacidade do parque oficinal nacional (em RH e meios de apoio à actividade de manutenção,
recuperação e construção de MC)
Disponibilização de RH altamente qualificados em todas as áreas da operação ferroviária

E também,
• A existência de Empresas “Empreiteiros” com elevado conhecimento na construção e manutenção de infra –
estrutura ferroviária
• Do processo de reestruturação da REFER
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4.1 | O Sector Ferroviário Angolano
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A SITUAÇÃO ACTUAL DA REDE FERROVIÁRIA EM ANGOLA:

Actual Rede:
•

CFL (Luanda - Malanje) / 424 Km, tráfego misto

•

CFB (Lobito – Luau) / 1.344 Km, tráfego misto

•

CFM (Namibe – Menongue) / 756 km, tráf.
Misto

2.524 km de Rede Ferroviária (bitola 1.067)
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A SITUAÇÃO FUTURA DA REDE FERROVIÁRIA EM ANGOLA:

Expansão e conexão da Rede dos Caminhos de
Ferro existentes em Angola (CFL/CFB/CFM):
•

Prolongamento do CFL às regiões das Lundas, a
partir de Malange até Saurimo onde se
interliga com o transversal da zona Leste

•

Prolongamento do CFM a partir de Menongue
até Cuito Cuanavale onde se interliga com o
transversal da zona Leste

•

Interligação das 3 Linhas existentes numa
lógica de rede a partir de Dondo (CFL) – Cuima
(CFB) – Cuvango (CFM);
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A SITUAÇÃO FUTURA DA REDE FERROVIÁRIA EM ANGOLA:

Construção e conexão da Rede dos
Caminhos de Ferro existentes em
Angola (CFL/CFB/CFM):
•

Transversal Norte-Sul vindo de Matadi(RDC)
passando por Noqui, Mbanza Congo, Uige,
Malange, Mussende, Cuvango, Xamutete,
Ondjiva, Namacunde onde interliga-se com
a linha ferrioviária Tsumeb-Oshikango na
República da Namíbia

•

Transversal da zona leste vindo da província
diamantífera de Kassai (RDC) passando por
Chitato, Dundo, Lucapa, Saurimo, Luena
(CFB), Lucusse, Cuito Cuanavale, Mucusso
onde se interliga com a linha ferroviária
Tsumeb (Namibia)- Caprivi (Zâmbia)

+ 6.000 km de Rede Ferroviária (bitola 1.067)
Investimento: USD 5 Bi
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4.2 | O Sector Ferroviário Moçambicano
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A SITUAÇÃO ACTUAL DA REDE FERROVIÁRIA MOÇAMBICANA:

Actual Rede:
•

CFM SUL / 1.073 Km, tráfego misto

•

CFM CENTRO / 913 Km, tráfego mercadorias

•

CFM NORTE / 872 Km, tráf. Misto

•

CFM Zambézia / 147 Km, inop.

3.005 km de Rede Ferroviária (bitola 1.067)
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A SITUAÇÃO ACTUAL DA FUTURA FERROVIÁRIA MOÇAMBICANA:

Futura Rede:
•
•

Novas linhas dos Operadores Privados (VALE e
Rio Tinto Coal Mz.)
Expansão e recuperação da actual rede dos
CFM

+5.000 km de Rede Ferroviária (bitola 1.067)
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4.3 | Perspectivas a Analisar
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DA REESTRUTURAÇÃO DO GRUPO CP:
• O futuro da EMEF enquanto empresa com know how nas vertentes da manutenção e reparação
de material circulante
• A expansão da Fernave nos mercados Angolano e Moçambicano

E também,
• A construção e manutenção de novas infra – estruturas como potencial de negócio para os
Empreiteiros e a REFER
• O fornecimento de serviços de apoio à actividade dos operadores e gestores de infra –
estrutura, casos da sinalização e equipamentos de apoio à operação
• A mudança do modelo de gestão do sector em Angola e Moçambique como factor positivo para
a criação e incorporação de um cluster ferroviário nacional nestes mercados
27

MUITO OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO.

Rui Lucena
ramarques@fernave.pt
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