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Considerações gerais

1. Os dados tem como referência a temporada de Inverno IATA 2015 (W15) e o aeroporto do Porto, a não ser que 

expressamente indicado;

2. As comparações temporais fazem-se sempre com o período homologo do ano(s) anterior(es), a não ser que 

expressamente indicado;

3. Considera-se temporada de Inverno IATA 2015 o período compreendido entre 25 de Outubro 2015 e 26 de Março 

2016;

4. Apenas se considera na análise destinos e companhias aéreas que operem no aeroporto do Porto durante pelo menos 

1 mês completo dentro do período de W15;

5. Os dados de W15 foram recolhidos entre os dias 2 e 10 de Outubro de 2015, representando uma fotografia da 

programação existente e aberta ao público à data. Quaisquer alterações efectuadas após esse período não serão 

reflectidas neste relatório;

6. Este relatório é responsabilidade do Blog aerOPOrto, entidade totalmente independente da ANA Aeroportos.
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W15 em números
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3.736.367
Lugares disponíveis

27.134
Movimentos previstos

Rotas com mais do 
que um voo diário

21



Companhia aérea

Rota MAD 1 YYZ 1 LGW 1, 2 BHX BRS BSL CDG GVA 1 LUX 1 LYS 1 LTN MAN NTE 1 STR TLS MAD 1 CCS FNC 1 LIS 1

W14 24xw 1xw - 3xw - 9xw 7xw 20xw - 7xw - - - - - 14xw 1xw 12xw 48xw

W15 14xw 1xw 4xw - 3xw 12xw 8xw 23xw 5xw 8xw 3xw 3xw 3xw 2xw 2xw 19xw - 13xw 49xw

Variação lugares semanais:
por rota -1.432 +190 +1.268 -528 +936 +936 -120 +1.080 +1.800 +648 +936 +984 +1.080 +720 +720 +1.000 -526 +264 +194

por companhia -1.432 +190 +1.268 -528 +9.864 +1.000 -526

Companhia aérea

Rota BRE CGN CRL LIL LIS 1 NRN PDL 1 STN SXB MUC PDL 1 GVA 1 ZRH 1 AMS 1 FNC 1 LYS 1 NTE 1 ORY 1 IST

W14 2xw - 5xw 2xw 12xw 3xw - 14xw 2xw 1xw 5xw 3xw - 4xw 5xw 1xw 1xw 18xw -

W15 - 4xw 4xw - 21xw 2xw 6xw 16xw - - 4xw 6xw 4xw 3xw 6xw 3xw 3xw 16xw 4xw

Variação lugares semanais:
por rota -756 +1.512 -378 -756 +3.402 -378 +2.268 +756 -756 -320 -320 +1.044 +1.392 -378 +378 +756 +756 -756 +1.208

por companhia +4.914 -640 +2.436 +756 +1.208

Semana de referência: 16 a 22 Fevereiro

Principais alterações
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Lista de destinos
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Amesterdão [AMS]

Barcelona [BCN]

Basileia [BSL]

Berlim (Schonefeld) [SXF]

Bordéus [BOD]

Bristol [BRS]

Bruxelas (Charleroi) [CRL]

Bruxelas (National) [BRU]

Colónia [CGN]

Dole [DLE]

Dortmund [DTM]

Düsseldorf (Weeze) [NRN]

Eindhoven [EIN]

Estugarda [STR]

Faro [FAO]

Frankfurt (Hahn) [HHN]

Frankfurt (Main) [FRA]

Funchal [FNC]

Genebra [GVA]

Hamburgo [HAM]

Istambul [IST]

Karlsruhe Baden [FKB]

Lisboa [LIS]

Londres (Gatwick) [LGW]

Londres (Luton) [LTN]

Londres (Stansted) [STN]

Luanda [LAD]

Luxemburgo [LUX]

Lyon [LYS]

Madrid [MAD]

Manchester [MAN]

Marselha [MRS]

Memmingem [FMM]

Milão (Bergamo) [BGY]

Milão (Malpensa) [MXP]

Nantes [NTE]

Nova Iorque (Newark) [EWR]

Paris (Beauvais) [BVA]

Paris (Charles de Gaulle) [CDG]

Paris (Orly) [ORY]

Paris (Vatry) [XCR]

Ponta Delgada [PDL]

Rio de Janeiro (Galeão) [GIG]

Roma (Ciampino) [CIA]

Roma (Fiumicino) [FCO]

São Paulo (Guarulhos) [GRU]

St. Etienne [EBU]

Terceira [TER]

Toronto [YYZ]

Toulouse [TLS]

Tours [TUF]

Zurique [ZRH]
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Calendário

Inicio da temporada
25 Outubro

Ryanair inaugura a rota de 
Colónia

British Airways entra
na rota de Londres Gatwick

25 Outubro

2016

Final da temporada
26 Março

2015

11 Fevereiro

1 Novembro

31 Outubro British Airways termina
a rota de Londres Heathrow

Ryanair termina a rota de
Maastricht

12 Inverno IATA 2015, AFSC
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52.632
Lugares disponibilizados

Em W15, no AFSC
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Gráfico 1: Evolução do nº de lugares oferecidos

Gráfico 2: Evolução do nº de operações programadas e peso do AFSC na operação da Aigle Azur

Gráfico 3: Quota de lugares na rota Porto-Paris Gráfico 4: Equipamento programado
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A Aigle Azur apresenta-se para a próxima 
temporada de Inverno (W15) sem grandes 
novidades, mantendo o habitual voo diário entre o 
Porto e o aeroporto de Orly, em Paris. 

A diferença em relação a W14 concentra-se 
nos meses de Dezembro e Janeiro. Isto prende-
se com os voos adicionais por época do Natal, 
uma operação que costuma ser anunciada com 
relativa pouca antecedência. No momento em 
que estes dados foram recolhidos, não estava 
carregado nenhum voo adicional, no entanto, 
como a operação de Natal da Aigle Azur tem 
sido praticamente a mesma nos últimos anos, 
é de esperar que este não fuja muito à regra e a 
capacidade se mantenha estável.

Esta falta dos voos adicionais é visível no gráfico 
2, onde se observa uma grande estabilidade no 
número de movimentos por mês. Isto compara 
com a temporada de Inverno 2014 (W14), em que 
apesar dessa estabilidade operou durante o mês 
de Dezembro de 2014 86 movimentos, um valor 
39% superior ao que corresponderia a um voo 
diário.

Olhando para a rota de Paris, verifica-se que apesar 
de manter o 4º posto em termos de capacidade, 
a Aigle Azur continua a perder terreno para a

concorrência. A transportadora francesa é a única 
das 6 que voam regularmente entre o Porto e a 
capital francesa a não aumentar o nº de lugares 
na ligação em W15 (à falta dos reforços de Natal). 
Uma perda de importância relativa que se tem 
verificado ao longo dos últimos anos, e que acaba 
por ser natural sendo a Aigle a mais pequena das 
6 empresas que efectuam a rota. 

Foto: Adelino Oliveira
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Gráfico 5: Posição relativa da Aigle Azur no AFSC
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30.950
Lugares disponibilizados
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Gráfico 6: Evolução do nº de lugares oferecidos

Gráfico 7: Evolução do nº de operações programadas e peso do AFSC na operação peninsular da Air Europa

Gráfico 8: Quota de lugares na rota Porto-Madrid Gráfico 9: Equipamento programado
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A Air Europa apresenta-se para o seu segundo 
Inverno no AFSC com um corte de 47% em 
frequências e lugares disponibilizados devido 
à supressão de 2 dos 4 voos diários em dias 
laborais. Mais concretamente desaparecem os 
UX 1144 e UX 1148 no sentido Porto-Madrid e os 
UX 1141 e UX 1145 no sentido inverso. A escolha 
não é ao acaso, tratando-se dos voos mais 
orientados para o passageiro ponto-a-ponto e 
quase sem possibilidades de ligação além Madrid. 
Os voos que servem os dois bancos de ligações 
intercontinentais e europeias mantém-se, ao ter 
melhor aceitação junto dos passageiros.

Com esta redução, a Air Europa abandona o posto 
de 3ª transportadora com mais capacidade na 

ligação com Madrid, substituindo a TAP no último 
lugar da tabela. Outro facto a destacar é a reacção 
da Iberia, recuperando para o mercado 72% da 
capacidade que a rival de Madrid vai cortar. A Iberia 
tem adoptado uma estratégia comercial agressiva 
para combater a chegada da sua rival de Madrid 
ao Porto, situação que aliada à recuperação de um 
mercado bastante afectado pela crise permite um 
duelo que tem beneficiado os consumidores, mas 
sem comprometer a sustentabilidade da oferta 
existente. 

Sobre a posição relativa da Air Europa no aeroporto 
do Porto e vice-versa, comprovamos que nem num 
caso nem no outro há uma grande preponderância. 
Trata-se de uma operação bastante pequena, 
não tanto pelas frequências mas porque o 
equipamento utilizado tem apenas 50 lugares e 
porque a distancia entre os dois pontos é pequena. 
Do ponto de vista do nº de lugares, a Air Europa 
representa 0,83% da capacidade disponível no 
AFSC, enquanto o Porto representa 0,74% da 
capacidade disponibilizada pela Air Europa. A 
mesma comparação com base em ASK traduz 
um panorama idêntico, com o Porto a representar 
0,8% dos ASK existentes na operação peninsular / 
0,2% da rede da transportadora espanhola, e com 

esta a representar 0,28% dos ASK do Francisco Sá 
Carneiro, o valor mais baixo dentro do grupo de 
companhias regulares que operam a temporada 
completa.

Foto: Stefan Roesch
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Gráfico 10: Posição relativa da Air Europa no AFSC
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Lugares disponibilizados
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Gráfico 11: Evolução do nº de lugares oferecidos

Gráfico 12: Evolução do nº de operações programadas e peso do AFSC na operação da Air Transat

Gráfico 13: Quota de lugares no mercado Porto-América do Norte Gráfico 14: Equipamento programado



21aerOPOrto

Responsável pela exploração da rota de Toronto 
durante o Inverno, a Air Transat reforça a sua aposta 
pelo Porto com um aumento muito significativo de 
capacidade. O número de frequências mantém-
se em 1 voo semanal, mas subsituem-se os 
habituais A310-300 de 249 lugares por maiores 
e mais modernos A330-200 de 342 lugares. Um 
sinal importante não tanto pelo impacto que terá 
nos números mensais do aeroporto, mas porque 
sinaliza que apesar da sazonalidade acentuada 
há confiança por parte do operador durante o 
Inverno. Contudo, é importante manter os pés no 
chão, recordando que a operação continua a ser 
partilhada com Lisboa e que 1 frequência semanal 
é o mínimo dos mínimos.

Outra novidade da Air Transat para o Inverno é o 
início de ligações através de Toronto para Montreal, 
num formato semelhante ao de uma companhia 
de rede tradicional. A entrada da WestJet no 
mercado transatlântico e uma Air Canada cada 
vez mais agressiva através da nova divisão AC 
Rouge, ambas com extensas redes domésticas e 
regionais que alimentam os respectivos voos de 
longo curso, motivaram esta mudança estratégica 
da Air Transat. A falta de ligações a partir de Toronto 
para outros destinos sempre foi uma das grandes 
lacunas desta operação, principalmente no 
Inverno quando a procura é muito mais fraca (no 
caso particular da Air Transat as margens dos voos 
transatlânticos tem flutuado entre os -3% e os -7% 
no Inverno). De momento a oferta circunscreve-
se a Montreal, mas está prevista a sua expansão a 
Vancouver e Quebeque já no Verão de 2016.

Tratando-se de uma rota onde 87% da procura 
tem origem no Canadá, é importante ressalvar 
que embora o ritmo de crescimento da segunda 
maior economia da América do Norte esteja a 
desacelerar, muito por força da indústria petrolífera, 
continua em terreno positivo. O FMI prevê que 
este ano o PIB cresça 1%, e que esse valor suba 
para 1,7% em 2016. Já o Dólar canadiano (CAD) está 

a ser transaccionado em baixa comparativamente 
ao Euro (EUR), com uma desvalorização de 5% 
comparativamente a igual período do ano passado. 
Esta perda de poder de compra do outro lado do 
Atlântico não deve ser suficiente para impactar 
de forma significativa o fluxo de passageiros que 
pretenda viajar para Portugal, e que acaba por 
ser compensado pelo facto dos bilhetes da Air 
Transat serem cotados em CAD, que desta forma 
ficam relativamente mais baratos em relação à 
concorrência europeia que vende bilhetes em 
EUR.

A Air Transat manter-se-á, apesar do aumento 
previsto, a transportadora mais pequena a 
operar no Francisco Sá Carneiro na totalidade da 
temporada de Inverno, com uma média mensal de 
aproximadamente 3.000 lugares disponibilizados. 
Olhando para capacidade medida em ASK, que dá 
uma ideia mais completa da utilização de recursos 
por parte das companhias aéreas, verifica-se uma 
maior importância da transportadora canadiana no 
aeroporto do Porto pelo facto de utilizar grandes 
aviões num sector mais longo que a média.

17

15

11

Nov Dez Jan Fev Mar W15

13

9

7

1

Nº lugares ASK

Gráfico 15: Posição relativa da Air Transat no AFSC
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Gráfico 16: Evolução do nº de lugares oferecidos

Gráfico 17: Evolução do nº de operações programadas e peso do AFSC na operação europeia da British Airways

Gráfico 18: Quota de lugares no mercado Porto-Londres Gráfico 19: Equipamento programado
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Uma das protagonistas do ano que aí vem, a British 
Airways regressa ao Porto em 2016 com uma 
operação renovada. Uma renovação que se inicia 
durante a temporada de Inverno com a entrada 
da na rota Porto-Londres Gatwick. A operação 
tem estreia marcada para o dia 11 de Fevereiro de 
2016, contando numa fase inicial (até ao final de 
W15) com 4 frequências semanais, operadas por 
um misto de Airbus 319 e 320. Esta nova operação 
insere-se dentro de uma estratégia mais agressiva 
da British Airways desde a sua segunda base 
operacional, e que tem levado à abertura de outros 
destinos a partir daquele aeroporto. 

A rota de Londres tem experimentado um 
aumento significativo da procura nestes últimos 

anos, o que está a levar as companhias aéreas a 
reforçar significativamente o nº de voos entre a 
capital britânica e o Norte de Portugal. Em W15 
esse aumento é de 24%, o equivalente a 54.500 
lugares adicionais. A distribuição desta capacidade 
adicional pode ser vista no quadro 1, onde se 
observa que os voos da BA representarão 17% da 
expansão de capacidade do mercado.

Quadro 1: Lugares adicionais na rota Porto-Londres em W15, por compan-
hia aérea. Fonte: OAG

easyJet (LTN) 19.512 36%
Ryanair (STN) 19.278 35%
BA (LGW) 9.048 17%
TAP (LGW) 6.662 12%
Total: 54.500 100%

Quanto à distribuição total da capacidade na rota 
de Londres, verificamos que a BA será o operador 
mais pequeno dos 4 com apenas 4% do total. 
Um resultado normal visto que apenas começa 
a voar em Fevereiro e que as 4 frequências 
semanais serão inferiores às da concorrência. 
Ainda assim, esta é uma desvantagem que a prazo 
será importante encurtar, ou até eliminar. Para 
sobreviver, a BA necessita de gerar tarifas mais 
altas que as concorrentes e para isso é importante 
uma oferta horária minimamente comparável. 

Com uma maior oferta horária também aumentaria 
o potencial para explorar a rede existente em 
Gatwick, principalmente para outros locais do 
Reino Unido e que com a saída da FlyBe acabaram 
por ficar mais distantes do Porto em tempo e 
dinheiro.

Foto: Miguel Arteaga
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Gráfico 20: Posição relativa da British Airways no AFSC



24 Inverno IATA 2015, AFSC

547.824
Lugares disponibilizados

Em W15, no AFSC

6
Frequencias semanais

Média, por rota

12
Destinos

Basileia, Bristol, Estugarda, Genebra, Londres 
Gatwick, Londre Luton, Luxemburgo, Lyon, 
Manchester, Nantes, Paris CDG, Toulouse

50.000

100.000

500.000

Nov Dez Jan Fev Mar W15

150.000

550.000 Lugares 
oferecidos
Variação 
W15 / W14 (%)

20%

40%

80%

60%

100%

250

500

3.000

Nov Dez Jan Fev Mar W15

750

3.250 Movimentos

% oferta total 
da easyJet
(em ASK)

2%

4%

8%

6%

10%

Genebra
Paris
Londres
Luxemburgo

36%

19%

64%

9%

154 Lugares
A319

75% 180 Lugares
A320

25%

Gráfico 21: Evolução do nº de lugares oferecidos

Gráfico 22: Evolução do nº de operações programadas e peso do AFSC na operação da easyJet

Gráfico 23: Quota de lugares da easyJet, por mercado Gráfico 24: Equipamento programado



25aerOPOrto

Depois de no Verão se ter tornado na 3ª companhia 
aérea a instalar uma base operacional no aeroporto 
do Porto, a easyJet volta a ser protagonista no 
Inverno, com o maior aumento de lugares e de 
rotas das 17 companhias regulares que vão operar 
no AFSC durante esse período. 

Reflexo dessa aposta continuada, com a presença 
dos 2 Airbus 320 base também durante o Inverno, 
a transportadora britânica vai aumentar a sua 
oferta no Porto em mais de 50%, quer seja em 
lugares oferecidos (+200.000), como em destinos 
(de 5 para 12). As rotas já existentes também não 
foram esquecidos e receberão melhorias a nível 
de frequências. No quadro 2 podemos observar 
o peso relativo das novas rotas e dos destinos 

existentes no bolo de 200.000 lugares adicionais:

Quadro 2: Crescimento da easyJet no Porto, em função de destinos 
novos e destinos existentes. Fontes: OAG e easyJet.com

Novos destinos Destinos existentes
BRS 8% BSL 7%
LTN 10% CDG 1%
LUX1 19% GVA1 13%
MAN 10% LGW1 >1%
NTE1 11% LYS1 8%
STR 8%
TLS 5%
Total: 71% Total: 29%
1: Rota também operada por outra(s) companhia(s)

Das 12 rotas, a principal continuará a ser a de 
Genebra, que durante a época baixa é também a 
principal rota da easyJet em Portugal. De destacar 
que das existentes apenas Gatwick terá uma 
média de frequências semanais inferiores a 7, o 
que reflecte por um lado o grau de maturidade 
dessas mesmas ligações, bem como a importância 
estratégica que rotas densas tem para a low-
cost britânica. A par dessa presença, a easyJet 
tem bastante atenção à qualidade da mesma 
comparativamente à concorrência. Como se pode 
constatar no gráfico 23, dos 4 principais city pairs 
a easyJet é líder para Genebra com quase 2/3 da 

capacidade, 2ª maior para Luxemburgo com 36% 
dos lugares, mas em Londres e Paris é só a BA (inicia 
apenas em Fevereiro) e a Vueling, respectivamente, 
são mais pequenas. No caso de Paris é sabido que 
os voos a partir de Orly costumam ser preferidos 
pelos usuários da rota, no entanto a easyJet tem 
vantagem de ser a única a voar para CDG. Já no 
caso de Londres o aeroporto preferido tem sido 
Gatwick, para onde a easyJet voa, ainda que o 
crescimento este Inverno será efectuado a partir 
de Luton. A capital britânica é um mercado onde 
a easyJet tem muita força e onde seria expectável 
conseguisse ter uma posição mais forte.

Outra das mudanças de W15 prende-se com 
a passagem de aproximadamente metade da 
operação já existente de outras bases para a do 
Porto, aproveitando os custos mais baixos do 
pessoal em território nacional comparado com 
esses países. A própria easyJet reconhece em 
várias apresentações de resultados que esta 
flexibilidade é um dos objectivos da base no 
AFSC. Com a chegada de um 3º avião no Verão de 
2016, que provavelmente continuará no Inverno 
do próximo ano, esta tendência provavelmente 
acentuar-se-á.
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Gráfico 25: Posição relativa da easyJet no AFSC



26 Inverno IATA 2015, AFSC

81.900
Lugares disponibilizados

Em W15, no AFSC

19
Frequencias semanais

Média, por rota

1
Destino

Madrid

10.000

20.000

80.000

Nov Dez Jan Fev Mar W15

30.000

90.000 Lugares 
oferecidos
Variação 
W15 / W14 (%)

20%

40%

80%

60%

100%

100

200

800

Nov Dez Jan Fev Mar W15

300

900 Movimentos

% oferta 
peninsular da 
Iberia
(em ASK)

0,5%

1,0%

2,0%

1,5%

2,5%

39%

33% 16%

12%

Porto-Madrid

Iberia

Restantes operadores 90 Lugares
CR9

93% 100 Lugares
CRK

7%

Gráfico 26: Evolução do nº de lugares oferecidos
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A Iberia, cuja rota Porto-Madrid é operada pela 
Air Nostrum, é outra das companhias aéreas com 
crescimentos significativos previstos para W15. Um 
aumento que se vai reflectir a nível de frequências, 
que passam de 14 para 19 semanais, mas também 
de nº de lugares, que sobem de 62.000 para 
82.000 comparando com W14.

Há um ano muitos pensaram que a operação 
estaria sob pressão por culpa da entrada da 
Air Europa, mas agora as fortunas mudaram: a 
rival espanhola reduz quase para metade e é a 
Iberia quem vai recuperar a fatia de leão dessa 
capacidade. Porém, é conveniente recordar que 
a operação que teremos este ano ainda é uma 
sombra da que havia até 2011, quando no Inverno 

haviam 4 voos diários quase todos os dias. A crise 
económica, aliada a sérias dificuldades internas 
da Iberia levaram a grandes cortes e o Porto não 
foi excepção. Hoje, com a economia e recuperar 
e com uma Iberia reestruturada, estão assentes as 
bases para crescer e os resultados estão à vista.
 
A posição relativa da Iberia na rota Porto-Madrid 
também está mais forte, com uma quota de lugares 
mais próxima da líder Ryanair do que dos 3º e 4º 
operadores. A recuperação de quota de mercado 
tem sido uma dos vectores de crescimento da 
Iberia, tanto a nível de ligações como de ponto-
a-ponto, algo que está a ter efeitos também no 
aeroporto do Porto. 

No “Iberia Investment Seminar” de 12 de Novembro 
2014 essa foi uma das problemáticas apresentadas, 
nomeadamente a debilidade competitiva em 
atrair passageiros com origem/destino Madrid 
para os voos da Iberia. Para demostrar, analisaram 
os 20 principais mercados ponto-a-ponto Madrid-
Europa. Nessa análise constatava-se que em 
2013 a rota do Porto era a 2ª do grupo onde a 
Iberia tinha menor quota de mercado. Na altura 
a concorrência era a Ryanair e a TAP, e ambas 
tinham mais presença no mercado ponto-a-ponto 

que a Iberia. Hoje, apesar da Iberia ter melhorado 
significativamente a sua situação, o cenário 
mantém-se, com a diferença de que entrou um 4º 
player que é ainda mais pequeno. Tendo isto em 
conta, é de esperar uma Iberia mais agressiva na 
captação deste passageiro no futuro próximo.

A nível de ligações, se bem as intercontinentais 
estão bem servidas, mantém-se o problema das 
conexões europeias. O facto de não haver um 
avião a dormir no Porto faz com que se percam 
grande parte das ligações europeias da manhã, 
naquele que é o banco mais importante de voos 
europeus da Iberia. O AFSC é o maior aeroporto 
peninsular sem um avião da Iberia a pernoitar 
para fazer o voo à 1ª hora e também o maior para 
onde a Iberia efectua todos os voos com recurso 
à filial regional Air Nostrum. Por outro, juntamente 
com Madrid-Lisboa, são as únicas rotas Madrid-
Península Ibérica com 4 operadores, com a 
diferença que Lisboa-Madrid é um mercado 2,5x 
maior que Porto-Madrid. Neste sentido a Iberia 
soube aproveitar a redução da Air Europa este 
Inverno, mas esse aproveitamento ainda está 
aquém do necessário para permitir a explorar todo 
o potencial do hub e ser um concorrente sério no 
ponto-a-ponto.
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Gráfico 30: Posição relativa da Iberia no AFSC
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A Lufthansa apresenta-se este Inverno com 
uma operação em quase tudo idêntica à do 
ano passado: dois voos diários por sentido, nos 
mesmos horários, e igualmente operados por 
equipamento Airbus 321. As únicas diferenças tem 
a ver com as datas de suspensão e recomeço dos 
LH 1178 e LH 1179, sentido Frankfurt-Porto e Porto-
Frankfurt, respectivamente. 

No mês de Novembro será suspenso logo no dia 
1 o 3º diário. Em 2014 esse voo operou até ao dia 
9, sendo suspenso nessa altura. Em Dezembro a 
operação programada é idêntica à que estava 
prevista em igual período de 2014, a diferença 
é que o ano passado sofreu o impacto de uma 
greve de pilotos que levou ao cancelamento de 

sensivelmente 1.500 voos Lufthansa, tendo o Porto 
sido afectado com 2 dias sem voos da companhia 
alemã. Este ano, ao não existir esse impacto, cresce 
a oferta. Finalmente, no mês de Março, o efeito é o 
inverso do mês de Novembro, com a antecipação 
do recomeço do 3º diário para 19 de Março, 9 dias 
antes do que em 2015.

Será também o Inverno mais concorrencial dos 
últimos anos no que toca a companhias hub-and-
spoke, nomeadamente com a chegada da Turkish 
Airlines e com as operações reforçadas da Iberia e 
da Swiss. Durante o Verão, e segundo os últimos 
dados disponíveis, notou-se uma ligeira pressão 
nos voos da Lufthansa por esse aumento de 
oferta, mas nada de realmente significativo quer 
a nível de passageiros, ocupação média ou tarifas 
praticadas. Porém, o Inverno é uma temporada 
mais dura e a operação não é tão sólida, sendo 
possível que esse efeito se note mais. Dito isto, a 
Lufthansa tem tido no Porto ocupações bastante 
acima da média europeia da restante rede e 
preços em geral mais altos do que os verificados 
em trajectos iguais a partir de Lisboa. Haverá 
portanto margem para algum impacto negativo, 
sem comprometer a operação e beneficiando os 
passageiros. 

Quadro 3: Ocupações da LH no sentido FRA-OPO, entre Nov 13 e Mar 14. 
Fontes: Destatis e Lufthansa

FRA-OPO Rede Europeia LH1

Novembro 83% 71%
Dezembro 90% 71%
Janeiro 69% 66%
Fevereiro 88% 67%
Março 92% 72%
Média 84% 69%
1: Nos seus relatórios mensais de tráfego a Lufthansa não discrimina os valores por 
companhia. Como tal, utilizaram-se os valores correspondentes à divisão Lufthansa 
Passenger Airlines 

Foto: Adelino Oliveira
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Gráfico 35: Posição relativa da Lufthansa no AFSC
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A programação de W15 da Luxair no Porto não terá 
grandes alterações comparativamente à de W14. 
Mantém-se uma única rota, para Luxemburgo, 
com 6 frequências semanais, operada por aviões 
Boeing 737 versão -700 ou -800. O crescimento 
previsto da oferta é de 4%.

No gráfico 36 é possível observar a distribuição 
mensal dessa oferta, verificando-se um 
crescimento relativamente uniforme durante toda 
a temporada com a excepção de Dezembro e 
Março, meses em que está previsto um aumento 
de 19% e uma redução de -9% respectivamente. 
No caso de Dezembro, o aumento deve-se 
principalmente ao aumento do nº de voos 
programados para responder ao pico de procura 

do Natal, mas também a um maior nº de voos 
operados com equipamento B738 de 186 lugares 
em prejuízo dos B737 de 149 lugares. Já em Março 
a redução deve-se ao facto de este ano a Luxair ter 
operado 6 charters (3 por sentido) com adeptos 
suíços para o FC Porto-FC Basel do dia 10, no 
Estádio do Dragão em jogo da UEFA Champions 
League.

Este panorama positivo é especialmente 
importante ao tratar-se do 1º Inverno com 
concorrência low-cost, nomeadamente da easyJet 
que está a entrar com alguma força. O Porto tem 
um peso significativo na operação da Luxair, sendo 
a rota com mais capacidade alocada em ASK e 
uma das 5 principais em nº de lugares, dados que 
fazem dela um alvo óbvio para a easyJet atacar. 
Até agora a Luxair tem conseguido defender-se 
nas outras 3 ligações onde sofre concorrência low-
cost, aproveitando as vantagens comparativas que 
tem, principalmente nas rotas de Londres e Milão. 
No caso do Porto essa vantagem reside no facto 
de ser a líder em frequências e nº de lugares, o que 
não a imuniza do choque previsto, principalmente 
em época baixa. Será importante que a Luxair 
consiga manter no futuro uma oferta horária e de 
frequências capaz de fidelizar clientes e evitar cair 

no erro da TAP cujas sucessivas reduções nesta 
rota alimentaram o crescimento da Luxair nos 
últimos anos.

Foto: Pierre Cester
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Gráfico 40: Posição relativa da Luxair no AFSC
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Uma das companhias aéreas mais activas do 
AFSC, a Ryanair será em W15 a segunda que mais 
aumentará o nº de lugares disponibilizados no 
Porto, mais cerca de 140.000 comparativamente a 
W14. Com isto, o Porto mantém-se a principal base 
da Ryanair em Portugal e a 3ª maior a nível Ibérico, 
enquanto a Ryanair se mantém a transportadora 
aérea com mais capacidade no Francisco Sá 
Carneiro.

As principais novidades são as rotas de:
• Ponta Delgada, que continua com 6 frequências  

semanais após ter iniciado em S15;
• Colónia, que inicia a 25 de Outubro com 4 

frequências semanais;
• Lisboa, que recebe mais um voo diário 

comparativamente a W14;
• Bremen, Lille e Estrasburgo, que passam a 

sazonais;
• Bruxelas Charleroi e Dusseldorf Weeze, que 

perdem 1 semanal cada;
• Londres Stansted, que ganha 2 frequências 

semanais.

Estas alterações encaixam bem na reorientação 
estratégica da Ryanair de concentrar-se em rotas 
mais densas, onde possa obter tarifas mais altas 
por diferenciação horária e vendas do produto 
Business Plus. Isto é bem visível na subida gradual 
da frequência média por rota, que no AFSC subiu 
14% em relação a W14 e 29% em relação a W13. 
Caso a tendência se mantenha, em W16 a Ryanair 
poderia atingir 1 voo diário de média por rota no 
Porto.

A Ryanair está presente em 7 dos 10 principais 
city pairs do AFSC, estando em boa posição para 
desenvolver esses mercados. No gráfico 43 está 
manifesta essa forte presença nos 4 principais 
pares que a low-cost irlandesa opera no aeroporto: 
é líder de capacidade nas rotas de Madrid e Londres, 
já disputa a liderança com a TAP na de Lisboa e é 
o 3º maior player para Paris. Neste último caso é 

importante não esquecer o interesse público da 
Ryanair por entrar num aeroporto mais próximo da 
capital francesa, situação que a acontecer poderia 
levar a um reforço de capacidade naquela que é a 
principal rota da companhia em Paris. 

Quadro 4: Quota de capacidade da Ryanair no Porto, por mercado. 
Fontes: OAG e Ryanair.com

W14 W15
França 27% França 23%
Alemanha 19% Portugal 19%
Espanha 15% Alemanha 19%
Portugal 12% Espanha 13%
Reino Unido 9% Reino Unido 10%
Outros 18% Outros 16%

As alterações na quota de capacidade por país 
espelham o efeito das alterações previamente 
mencionadas, nomeadamente o grande impacto 
das rotas de Lisboa e Ponta Delgada na subida do 
mercado nacional. No reverso da moeda, a perda 
de quota de alguns mercados deve-se não só ao 
aumento dos outros, mas a ligeiras quedas de 
capacidade nesses mesmos mercados (entre -3% 
e -5%), nomeadamente o Francês que tem sido 
uma aposta sucessiva da Ryanair no Porto. 
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Gráfico 45: Posição relativa da Ryanair no AFSC
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No primeiro Inverno com parte do mercado 
açoriano desregulado, é com pouca surpresa que 
vemos a Sata Internacional reduzir a sua presença 
no Porto. 

Perdem-se os S4 5560 e 5561, que não só 
faziam Ponta Delgada 1 vez por semana, como 
continuavam para Munique. Para a capital da 
Bavaria, ao tratar-se do único voo existente, a 
rota é suprimida, enquanto para Ponta Delgada 
mantém-se os restantes 4 voos semanais. Para a 
Terceira não há alterações de fundo, mantendo-se 
o voo semanal às 4ªf. 

A intenção de abrir as rotas entre o Continente e 
as ilhas de S. Miguel e Terceira era conhecida há 

vários anos, tal como era conhecido o interesse 
de várias low-cost em voar para os Açores. 
Habituada ao mercado protegido para Portugal 
continental e para os monopólios transatlânticos, 
a Sata Internacional deveria ter aproveitado esse 
tempo para se reestruturar, conseguindo maior 
eficiência operacional e custos de produção mais 
baixos que lhe permitissem concorrer no mercado 
aberto. Infelizmente tal não aconteceu, havendo 
apenas um plano de negócio revisto e sem grande 
ambição reformista.

Sem essa reestruturação a Sata vai passar 
um mau bocado nas rotas onde as low-cost 
também estejam presentes. No caso do Porto, a 
concorrência chegou em S15 pela mão da Ryanair, 
que com 6 semanais para Ponta Delgada ficou 
com uma quota de capacidade de 52%. Este 
Inverno esse valor sobe para 61%, quase 2/3 do 
mercado. Esta tendência de queda de quota, muito 
provavelmente, vai continuar no futuro próximo.

Uma das soluções pensadas para reforçar a 
operação da Sata no Porto foi “copiar” o modelo da 
Transavia para o Funchal, ou seja, ligar os Açores à 
Europa via Porto. Para esse efeito idealizaram-se 
duas rotas, Copenhaga e Munique, que com 3 e 4 

frequências semanais respectivamente, ajudariam 
a segurar pelo menos 1 diário da Sata entre o 
Porto e os Açores durante todo o ano. As ligações 
apareceram em 2012, mas com frequências 
absolutamente insuficientes e que não permitiram 
aproveitar as rotas comercialmente. Copenhaga 
não durou 1 ano em operação, enquanto Munique 
foi sobrevivendo… até agora. Demonstrada a 
incapacidade da Sata Internacional de operar 
essas rotas com sucesso, o cancelamento é uma 
decisão sensata. Resta é saber onde pensa a 
transportadora açoriana encontrar uma vantagem 
comparativa que atraia passageiros em número 
suficiente para sobreviver nos mercados onde se 
vai mantendo. 

Com menos frequências, aviões menos densos 
e com custos por lugar muito superiores, sem a 
vantagem das ligações intra-Açores (quem viaja na 
concorrência também as pode fazer sem custos 
adicionais) e com um hub em Ponta Delgada onde 
há apenas 4 ligações transatlânticas possíveis 
a partir do Porto (Porto-Toronto e Toronto-Porto 
aos Sábados, e Boston-Porto às 2ªf e Sábados), o 
cenário não é o mais animador para a operação de 
Inverno da Sata no AFSC.
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Gráfico 50: Posição relativa da Sata Internacional no AFSC
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Gráfico 51: Evolução do nº de lugares oferecidos

Gráfico 52: Evolução do nº de operações programadas e peso do AFSC na operação europeia da Swiss

Gráfico 53: Quota de lugares da Swiss, por mercado Gráfico 54: Equipamento programado
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A Swiss é a 4ª companhia aérea com maior 
aumento de lugares (em termos absolutos) no 
AFSC comparativamente a W14. Zurique será anual 
pela primeira vez desde que a Swiss absorveu a 
Swissair, enquanto Genebra continuará a receber 
mais frequências. No total são 36.000 lugares 
adicionais, 64% dos quais na rota de Zurique e os 
restantes 36% na rota de Genebra.

Esta ampliação da oferta concentra-se 
principalmente nos meses de Novembro, Fevereiro 
e Março. Em Dezembro e Janeiro a operação 
também cresce, mas menos, devido à influência 
dos voos adicionais de Natal e que se mantém 
praticamente inalterados.

Considerando o mercado Porto-Suíça, a Swiss 
será responsável por 45% do seu crescimento 
em W15, valor suficientemente alto para ganhar 
terreno à TAP e para acompanhar a easyJet. Uma 
análise individual, por rota, permite examinar isto 
mesmo: ganha 30 pontos percentuais de quota 
para Zurique e outros 4 para Genebra.

No caso de Zurique o ganho acaba por ser 
consequência natural da operação este ano 
ser a temporada inteira, enquanto em W14 se 
circunscreveu apenas a voos de Natal e Ano Novo. 
Não existindo outro operador, os 30 pontos são 
retirados da quota da TAP, cuja oferta se mantém 
inalterada.

Para Genebra o ganho é mais baixo, no entanto, e 
ao contrário da rota de Zurique, na Porto-Genebra 
a concorrência também cresce. A líder easyJet 
aumenta a sua oferta em 17%, enquanto a TAP o 
faz em 8%. Em valor absoluto, o crescimento da 
britânica é quase o dobro do da Swiss, e o da TAP 
é cerca de metade. Contas feitas, dos 4 pontos 
percentuais que a companhia de bandeira suíça 
ganha nesta rota, 3 são capturados à TAP e 1 à 
easyJet. 

Ganhar terreno à concorrência é a única maneira 
que a companhia aérea suíça tem para crescer no 
AFSC. Esse trabalho tem vindo a ser desenvolvido, 
ainda que de forma conservadora, e parece estar a 
dar frutos. Sendo a Swiss uma companhia de rede, à 
medida que vão sendo acrescentadas frequências 
melhoram-se as oportunidades de ligação não 
só para destinos além Genebra/Zurique, mas 
também para esses mesmos destinos, criando um 
efeito bola de neve positivo. Isto é especialmente 
importante para a rota Porto-Genebra, que após a 
queda do acordo comercial com a TAP (mantendo-
se nos Porto-Zurique e Lisboa-Genebra/Zurique) 
ficou em grande desvantagem de horários 
face à concorrência. Com menos frequências 
apenas se pode concorrer em preço, o que por 
sua vez dificulta a implantação de frequências 
competitivas e assim sucessivamente. Para uma 
companhia como a Swiss, num mercado onde 
o principal operador tem vantagem de custos 
e de frequências, evitar este ciclo sem cair num 
problema de capacidade excessiva será um dos 
seus principais desafios.
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Gráfico 55: Posição relativa da Swiss no AFSC
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Gráfico 56: Evolução do nº de lugares oferecidos

Gráfico 57: Evolução do nº de operações programadas e peso do AFSC na operação da TAAG

Gráfico 58: Quota de capacidade, por classe, na rota OPO-LAD Gráfico 59: Equipamento programado
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Apesar das perturbações por que está a passar 
a economia angolana, a TAAG manterá estável a 
programação entre Luanda e o Porto. A grande 
diferença, no momento em que foram recolhidos 
os dados para a realização deste documento, é 
a falta dos voos adicionais de Natal e Ano Novo 
durante os meses de Dezembro e Janeiro. Durante 
o resto da temporada mantém-se os 3 voos 
semanais, sem alterações quanto a equipamento 
utilizado ou horários.

Os voos adicionais para Luanda foram responsáveis 
em W14 por aproximadamente 6.000 lugares, ou 
12% da capacidade total da TAAG no Porto durante 
esse período. Para W15 há menos 5.700 lugares, uma 
queda de 11% em relação ao período homólogo de 

2014/2015. Pela própria natureza destes reforços, 
é normal que apenas sejam colocados à venda 
com relativa pouca antecedência e portanto é 
de esperar que também em W15 eles apareçam 
e sejam tão numerosos como tem sido nestes 
últimos anos.

Mesmo considerando que os reforços de Natal e 
Ano Novo vão existir, e portanto não haverá uma 
alteração de capacidade significativa, é provável 
que o nº de passageiros desça ligeiramente. As 
dificuldades económicas por que está a passar 
a economia angolana são conhecidas e vão 
inevitavelmente afectar negativamente a procura 
de viagens entre o Porto e Luanda tal como estão 
a afectar as nossas exportações para Angola. 

Um dos reflexos da crise económica é a falta 
de divisas e a desvalorização da moeda local, o 
Kwanza (AOA). Há dificuldade em converter AOA 
em Euros (EUR) ou Dólares americanos (USD), o 
que leva a que o EUR esteja a ser transaccionado 
20% acima do que em igual período de 2014 e 
ao valor mais alto dos últimos 10 anos (fonte: 
xe.com). Esta falta de dividas, sendo um problema 
para a economia, acaba por ser uma vantagem 
comparativa para a TAAG em relação aos seus 

concorrentes Europeus. Sendo uma companhia 
angolana, a TAAG não tem necessidade ou 
dificuldade em repatriar moeda, situação contrária 
à concorrência a quem moeda angolana de pouco 
serve. Além disso, a desvalorização do AOA não 
afecta a receita da TAAG em Angola enquanto 
aumenta a receita obtida em Portugal. Já para a 
concorrência supõe quebras de receita em Angola 
sem afectar as receitas obtidas em Portugal. 

Apesar desta turbulência, há espaço para melhorar 
a rota e eventualmente actuar em contraciclo, à 
semelhança de companhias como a Lufthansa 
ou a KLM. Os horários continuam a deixar muito 
a desejar e continua a não ser possível viajar com 
escala nos dias em que não há directo. O potencial 
de Luanda como hub contínua por explorar, 
embora se espere que o novo aeroporto (2017) e 
a nova gestão permitam resolver o problema. E 
finalmente, com a chegada de 2 novos Boeing 777-
300ER nos próximos meses, a capacidade de longo 
curso da TAAG vai aumentar significativamente. 
Entre bilaterais restritivos para Europa e EUA, 
exclusão de novas rotas para a Asia e dificuldades 
económicas no Brasil (2º maior mercado a partir de 
Luanda, depois de Portugal), não é difícil imaginar 
espaço para melhorias na rota Porto-Luanda.
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Gráfico 60: Posição relativa da TAAG no AFSC
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Gráfico 61: Evolução do nº de lugares oferecidos

Gráfico 62: Evolução do nº de operações programadas e peso do AFSC na operação da TAP Portugal

Gráfico 63: Quota de lugares da TAP Portugal, por mercado Gráfico 64: Equipamento programado
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Sem grande surpresa, a TAP mantém a operação 
habitual a partir do Porto em W15. Há um ligeiro 
incremento de 4% distribuído um pouco por todas 
as rotas, embora isso não signifique que no final 
da temporada o aumento real seja de 4%, uma vez 
que a TAP costuma cancelar sempre alguns voos 
durante a temporada de Inverno, nomeadamente 
em dias com procura reduzida e em rotas com 
várias frequências diárias. As alterações mais 
significativas estão nas rotas de Lisboa e Funchal, 
com mais 1 frequência semanal cada, e de Caracas, 
que passa a ser sazonal.

Num ano particularmente difícil para a TAP, e em que 
a empresa tem anunciado cortes de capacidade, o 
facto da operação no Porto se apresentar quase 

inalterada acaba por ser um atestado de confiança 
no mercado. A expectativa é de que este será o 
último Inverno com a TAP 100% pública, o que 
cria alguma expectativa sobre o que vão fazer os 
novos accionistas em relação ao 2 AFSC.

Contudo a posição relativa da TAP volta a reduzir-
se. Se em W14 representou aproximadamente 
27% da capacidade disponível no aeroporto, em 
W15 representará uns 24%, 3 pontos percentuais 
menos. Suficiente para manter o lugar de 2ª maior 
companhia aérea no Porto e para assegurar uma 
presença forte em 8 dos 10 principais city pairs 
do AFSC. Essa presença continua a ser uma das 
grandes vantagens que a TAP tem em relação à 
concorrência, permitindo-lhe praticar tarifas mais 
altas e fidelizar clientes.

O ponto negativo desta programação é a perda da 
ligação semanal a Caracas. Um corte que acaba 
por ser inevitável e que apenas surpreende por 
não ter sido executado mais cedo. A Venezuela 
tem em prática um complexo sistema de controlo 
cambiário que tem asfixiado as relações com o 
estrangeiro. Nos últimos anos esse controlo ficou 
ainda mais rígido e incidiu nas companhias aéreas, 
que deixaram de conseguir repatriar os fundos 

resultantes das vendas na Venezuela. A IATA 
estima que esse montante retido às companhias 
estrangeiras seja equivalente a 3.5 mil milhões de 
euros, dos quais 100 a 150 milhões correspondem 
à TAP. Sem a possibilidade de reaver o seu 
dinheiro, todas as companhias não-Venezuelanas 
bloquearam as vendas no país. A TAP apostou, 
numa fase inicial, em jogar contra a corrente 
e inclusivamente aumentou frequências entre 
Portugal e Caracas enquanto empresas como a 
Alitalia se retiravam do mercado. Confiando que 
as boas relações entre Portugal e a Venezuela lhe 
permitiriam reaver os fundos retidos, o sucesso 
foi tal que era difícil comprar lugares nestes voos 
com menos de 6 meses de antecedência. O 
problema veio este ano, quando a transportadora 
portuguesa percebeu que não teria tratamento 
privilegiado e que o seu dinheiro estava em risco. 
Nesse momento bloqueou ela também as vendas 
na Venezuela, o que afectou muito a procura 
por estes voos. Num mercado como Caracas-
Portugal, onde grande parte da procura origina 
na Venezuela, uma limitação deste tipo obrigaria 
sempre a repensar a operação e é nesse contexto 
que a TAP decide limitar a oferta ao mínimo, 
passando Porto-Caracas e Funchal-Caracas a 
sazonais e limitando Lisboa-Caracas a apenas 2xw. 
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Gráfico 65: Posição relativa da TAP Portugal no AFSC
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Gráfico 66: Evolução do nº de lugares oferecidos
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A Transavia continua a trajectória ascendente no 
aeroporto do Porto. Este Inverno tem planeado 
aumentar a sua capacidade em 22% ou 50.000 
lugares, o equivalente a +6 voos semanais em 
Boeing 737-800 de 189 lugares. Mantém-se os 
mesmos 5 destinos do ano passado, com reforços 
para o Funchal, Lyon, Nantes e Paris Orly, enquanto 
Amesterdão perde 1 das 4 frequências semanais.

Funchal é o destino que mais cresce, com um 
aumento da oferta de 36% ou 16.000 lugares. O 
mercado está em crescimento e para a Transavia, 
como player mais pequeno, é importante 
aproveitar o momento e ser agressiva na captura 
dessa nova procura. Nesse contexto, a companhia 
francesa será responsável por 62% do aumento de 

lugares entre o Porto e o Funchal em W15, o que 
lhe permite subir a quota de capacidade para 38%.

As rotas francesas também crescem. Na de Paris, 
a Transavia continua a disputar a liderança no city 
pair com um aumento de capacidade na ordem 
dos 11%, ou 14.000 lugares. Para Lyon e Nantes 
o crescimento em valor absoluto é semelhante, 
com 12.000 e 13.000 lugares adicionais 
respectivamente, enquanto em termos relativos 
os valores andam na casa dos 110%. Lyon e Nantes 
tem sido apostas fortes da easyJet com a abertura 
da base no Porto, pelo que manter o figurino de 
W14, com apenas um voo semanal para cada 
uma, não era uma opção inteligente. Por sua vez 
seria arriscado entrar numa luta de capacidade 
durante a época baixa em rotas com os volumes 
de tráfego destas duas. A solução acaba por estar 
no meio, existindo um aumento considerável da 
capacidade suficiente para competir, mas sem 
entrar em loucuras. 

Quanto à rota de Amesterdão, há pela primeira 
vez uma redução desde que a Transavia a opera. 
Salvo semanas pontuais, passam a haver 3 
frequências semanais, perdendo-se o voo das 
2ªf. A companhia parece estar com alguma 

dificuldade em se impor durante a temporada 
baixa num mercado onde teoricamente teria tudo 
para singrar. A marca é conhecida e conhece bem 
tanto o mercado holandês como o português, tem 
vantagem de custos em relação ao outro operador 
e beneficia do forte apoio da grande companhia 
aérea de Amesterdão, a KLM. Em contrapartida a 
capacidade combinada dos dois operadores da 
ligação em W15 é equivalente a apenas 1 voo diário 
em Boeing 737-800, um bolo pequeno para dividir 
por 2 e que seguramente beneficiaria de alguma 
consolidação. 

No global, a aposta da Transavia pelo Porto 
continua forte. Até 2020 a transportadora do 
grupo AF-KLM prevê receber 26 novos aviões para 
suportar os seus ambiciosos planos de expansão, 
com especial ênfase na divisão francesa que 
prevê triplicar o nº de passageiros transportados 
até essa altura. Este Inverno o Porto continuará a 
ser (em nº de lugares) o 2º maior aeroporto para a 
Transavia France e Porto-Paris Orly a principal rota 
de ambas Transavias. Números significativos que 
convidam ao optimismo e fazem pensar em mais 
crescimento no futuro.
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Gráfico 70: Posição relativa da Transavia no AFSC
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Gráfico 71: Evolução do nº de lugares oferecidos

Gráfico 72: Evolução do nº de operações programadas e peso do AFSC na operação europeia da Turkish Airlines

Gráfico 73: Quota de capacidade, por classe, na rota OPO-IST Gráfico 74: Equipamento programado
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Uma das grandes novidades do Verão, a Turkish 
Airlines prepara-se agora para estender a operação 
à temporada baixa com 4 voos semanais entre o 
Porto e o hub de Istambul Atatürk. Os voos estão 
programados em equipamento Boeing 737-800 
configurado para 151 lugares, a mais premium 
das existentes e melhor preparada para sectores 
longos como Porto-Istambul. 

A operação vale não tanto pelo nº de lugares, que 
é pequeno, mas porque representa uma melhoria 
significativa em ligações tradicionalmente difíceis 
a partir do Porto, nomeadamente para Ásia, Europa 
de Leste, África e a própria Turquia, mercados 
em alto crescimento que podem ser melhor 
aproveitados graças a esta ligação. Os horários 

reflectem esta realidade e estão optimizados para 
servir os dois principais bancos de ligações destes 
destinos.

Dito isto, com 4 frequências semanais esta 
conectividade acaba por estar limitada. Ainda que 
a Turkish permita aos seus passageiros viajar via 
Lisboa, Madrid e Barcelona nos dias em que não 
há directo a partir do Porto, a escala dupla supõe 
um acréscimo de tempo e inevitavelmente, de 
dinheiro. A reprogramação feita há poucos meses, 
com a substituição dos A319 por B738 em todos os 
voos é sinal de que a procura está forte no Inverno, 
tal como no Verão onde a mesma troca aconteceu 
e com resultados animadores. A Turkish Airlines é 
uma das companhias que mais cresce em todo 
o mundo, tanto em novos destinos como em 
existentes, logo havendo bons resultados no Porto 
as probabilidades da introdução do voo diário são 
altas. Se isso acontecer o salto qualitativo será 
importante e ajudará a colocar Istambul como um 
dos principais hubs de ligação do Porto.

Foto: Mehmet Mustafa Celik
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Gráfico 75: Posição relativa da Turkish Airlines no AFSC
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No seu 3º Inverno a operar no AFSC a Vueling 
mantém os 3 destinos habituais e continua a 
crescer. Não há nenhuma alteração significativa, 
mas há um aumento de 5% ou 11.000 lugares 
relativamente a W14. O aumento concentra-se 
quase na sua totalidade na rota de Barcelona, que 
este Inverno tem programadas como mínimo 4 
frequências semanais em todas as semanas da 
temporada. Em W14 esse mínimo oscilava entre os 
2 e os 4xw. Contudo, a Vueling é uma companhia 
que aplica uma forte política de cancelamento de 
voos entre 1 mês a 16 dias antes da realização dos 
mesmos, principalmente em temporada baixa, 
pelo que estes 5% dificilmente serão concretizados 
na sua totalidade no final da temporada.

À falta de aumentos mais significativos, a Vueling 
continuará a ser minoritária nas 3 ligações que 
explora no AFSC, com excepção de Bruxelas onde 
tem a mesma capacidade programada que a TAP. 
Devido ao modelo de negócio que tem, low-cost 
mas não low-fare, parece ficar entalada entre uma 
Ryanair agressiva no preço e cada vez mais amiga 
do cliente, e uma TAP que fideliza os passageiros 
mais exigentes a nível de serviço. Também não 
ajuda o pouco reconhecimento da marca Vueling 
ao lado das outras duas, com excepção da rota de 
Barcelona onde a marca Vueling é forte.

Quadro 5: Principais rotas europeias a partir de Paris onde a Vueling está 
presente e compete com outras LCC e FSC. Resultados em função do nº 
de lugares entre 25 Out 15 e 26 Mar 16. Fonte: OAG

Destino Capacidade Vueling Líder
Milão 1.204.084 7% U2 (32%)
Madrid 1.187.628 8% IB (29%)
Barcelona 1.051.898 31% VY
Roma 1.018.752 17% AF (28%)
Lisboa 796.808 7% TP (35%)
Porto 570.282 8% TP (26%)

O quadro 5 espelha o caso de Paris. Nas principais 
rotas à partida da capital francesa em que a 
Vueling compete com outras LCC e FSC, nota-se 
uma dificuldade em conseguir passar dos 7/8% de 

quota de capacidade. As excepções são Barcelona 
e Roma, os hubs da Vueling. Enquanto não superar 
esta barreira, dificilmente o 2º diário da companhia 
catalã entre o Porto e Paris, apontado como 
objectivo na apresentação da rota, sairá da gaveta.

Sem surpresa, Barcelona é dos 3 destinos aquele 
onde a low-cost do grupo IAG se está a dar melhor, 
principalmente no Verão. Já no Inverno as coisas 
não tem corrido tão bem e a diferença para as 
concorrentes ainda é significativa. Comparando 
com outros aeroportos da Península Ibérica, 
vemos que o Porto faz parte de uma minoria (5 em 
19) onde a Vueling não consegue liderar a rota de 
Barcelona. Naqueles onde o é e tem concorrência, 
a fórmula de sucesso tem sido uma maior 
agressividade a nível de frequências, que por sua 
vez lhe permite utilizar plenamente Barcelona 
com hub. Também no AFSC tem procurado essa 
estratégia, principalmente no Verão, mas o ritmo 
a que o faz é ainda lento. Mas se no Verão já há 
dias em que a Vueling chega a operar 2 voos 
nesta rota, no Inverno continuam a haver muitos 
em que a catalã não consegue ter 1 voo sequer. 
Fazer do Porto-Barcelona uma rota forte que sirva 
de base para as outras seria um passo decisivo 
na afirmação do “modelo Vueling” no Porto.
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Gráfico 80: Posição relativa da Vueling no AFSC
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Alemanha

Quadro 6: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas, no mercado Porto-Alemanha

CGN DTM FKB FMM FRA HAM HHN NRN STR SXF % W15/W14

easyJet 100% -

Lufthansa 100% +5%

Ryanair 13% 7% 6% 10% 10% 32% 8% 14% +9%

Quadro 7: Quota de capacidade de cada companhia aérea por destino, no mercado Porto-Alemanha

CGN DTM FKB FMM FRA HAM HHN NRN STR SXF DE

easyJet 100% 4%

Lufthansa 100% 31%

Ryanair 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 65%

% W15/W14 - 12% -2% +7% +5% +5% +3% -22% - +5% +10%

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 501.000x x1.000W14 | W15

Variação % W15/W14 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% +110% +120%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total Alemanha
Frankfurt (FRA, HHN)

Berlim (SXF)

Colónia (CGN)
Memmingen (FMM)
Hamburgo (HAM)

Düsseldorf (DUS, NRN)
Dortmund (DTM)

Karlsruhe/Baden-Baden (FKB)

Estugarda (STR)
Bremen (BRE)

Munique (MUC)
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Bélgica
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 501.000x x1.000W14 | W15

Variação % W15/W14 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% +110% +120%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total Bélgica
Bruxelas National (BRU)
Bruxelas Charleroi (CRL)

Quadro 8: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas, no mercado Porto-Bélgica

BRU CRL % W15/W14

Brussels Airlines 100% -22%

Ryanair 61% 39% -6%

TAP Portugal 100% +10%

Vueling 100% +8%

Quadro 9: Quota de capacidade de cada companhia aérea por destino, no mercado Porto-Bélgica

BRU CRL Bélgica

Brussels Airlines 1% 1%

Ryanair 50% 100% 63%

TAP Portugal 24% 18%

Vueling 25% 19%

% W15/W14 4% -14% -1%
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Espanha
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 501.000x x1.000W14 | W15

Variação % W15/W14 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% +110% +120%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total Espanha
Madrid (MAD)

Barcelona (BCN)

Quadro 10: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas, no mercado Porto-Espanha

BCN MAD % W15/W14

Air Europa 100% -48%

Iberia 100% +33%

Ryanair 46% 54% -4%

TAP Portugal 51% 49% +4%

Vueling 100% +31%

Quadro 11: Quota de capacidade de cada companhia aérea por destino, no mercado Porto-Espanha

BCN MAD Espanha

Air Europa 12% 8%

Iberia 33% 20%

Ryanair 53% 39% 45%

TAP Portugal 26% 16% 19%

Vueling 21% 8%

% W15/W14 +4% -4% -1%
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França
75 150 225 300 375 450 525 600 675 750 825 900 975975 900 825 750 675 600 525 450 375 300 225 150 751.000x x1.000W14 | W15

Variação % W15/W14 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% +110% +285%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total França
Paris (ORY, CDG, BVA, XCR)

Lyon (LYS)

Marselha (MRS)
Nantes (NTE)

St. Etienne (EBU)
Bordéus (BOD)

Tours (TUF)
Dole (DLE)

Toulouse (TLS)
Lille (LIL)

Estrasburgo (SXB)

PAR LYS MRS NTE EBU BOD TUF DLE TLS % W15/W14

Aigle Azur 100% -10%

easyJet 38% 40% 15% 7% +39%

Ryanair 47% 20% 9% 9% 9% 6% -5%

TAP Portugal 100% +4%

Transavia 75% 12% 13% +28%

Vueling 100% +3%

Quadro 13: Quota de capacidade de cada companhia aérea por destino, no mercado Porto-França

PAR LYS MRS NTE EBU BOD TUF DLE TLS FR

Aigle Azur 9% 6%

easyJet 9% 72% 45% 100% 16%

Ryanair 23% 100% 100% 100% 100% 100% 34%

TAP Portugal 26% 16%

Transavia 25% 28% 55% 22%

Vueling 8% 5%

% W15/W14 +3% +51% +4% +285% -5% +8% +7% +9% - +9%
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Quadro 12: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas, no mercado Porto-França



Holanda
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 501.000x x1.000W14 | W15

Variação % W15/W14 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% +110% +120%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total Holanda
Amesterdão (AMS)

Eindhoven (EIN)
Maastricht (MST)

Quadro 14: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas, no mercado Porto-Holanda

AMS EIN % W15/W14

Ryanair 100% -4%

TAP Portugal 100% +6%

Transavia 100% -14%

Quadro 15: Quota de capacidade de cada companhia aérea por destino, no mercado Porto-Holanda

AMS EIN Holanda

Ryanair 100% 42%

TAP Portugal 49% 28%

Transavia 51% 30%

% W15/W14 -6% -7% -5%
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Itália
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 501.000x x1.000W14 | W15

Variação % W15/W14 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% +110% +120%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total Itália
Milão (BGY, MXP)
Roma (CIA, FCO)

Milão Bergamo (BGY)
Milão Malpensa (MXP)
Roma Fiumicino (FCO)
Roma Ciampino (CIA)

Quadro 16: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas, no mercado Porto-Itália

MIL ROM % W15/W14

Ryanair 81% 19% +6%

TAP Portugal 53% 47% +5%

Quadro 17: Quota de capacidade de cada companhia aérea por destino, no mercado Porto-Itália

MIL ROM Itália

Ryanair 70% 41% 60%

TAP Portugal 30% 59% 40%

% W15/W14 +3% +11% +6%
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Portugal
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 501.000x x1.000W14 | W15

Variação % W15/W14 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% +110% +120%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total Portugal
Lisboa (LIS)

Funchal (FNC)

Ponta Delgada (PDL)
Faro (FAO)

Terceira (TER)

Quadro 18: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas, no mercado doméstico a partir do Porto

FAO FNC LIS PDL TER % W15/W14

Ryanair 16% 65% 19% +86%

Sata Internacional 82% 18% -12%

TAP Portugal 100% +5%

Transavia 100% +37%

Quadro 19: Quota de capacidade de cada companhia aérea por destino, no mercado doméstico a partir do Porto

FAO FNC LIS PDL TER Portugal

Ryanair 100% 42% 61% 39%

Sata Internacional 39% 100% 6%

TAP Portugal 59% 58% 46%

Transavia 41% 9%

% W15/W14 0% +23% +25% +115% +10% +29%
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Reino Unido
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 501.000x x1.000W14 | W15

Variação % W15/W14 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% +110% +120%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total Reino Unido
Londres (LGW, LTN, STN)

Manchester (MAN)

Bristol (BRS)
Liverpool (LPL)

Birmingham (BHX)

Londres Stansted (STN)
Londres Gatwick (LGW)

Londres Luton (LTN)

Quadro 20: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas, no mercado Porto-Reino Unido

BRS MAN LON % W15/W14

British Airways 100% -

easyJet 18% 21% 61% +154%

Ryanair 100% +17%

TAP Portugal 100% +9%

Quadro 21: Quota de capacidade de cada companhia aérea por destino, no mercado Porto-Reino Unido

BRS MAN LON Reino Unido

British Airways 4% 3%

easyJet 100% 100% 19% 29%

Ryanair 47% 42%

TAP Portugal 30% 26%

% W15/W14 - - +24% +33%
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Suíça
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 501.000x x1.000W14 | W15

Variação % W15/W14 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% +110% +120%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total Suíça
Genebra (GVA)
Basileia (BSL)

Zurique (ZRH)

Quadro 22: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas, no mercado Porto-Suíça

BSL GVA ZRH % W15/W14

easyJet 34% 66% +17%

Swiss 57% 43% +139%

TAP Portugal 61% 39% +5%

Quadro 23: Quota de capacidade de cada companhia aérea por destino, no mercado Porto-Suíça

BSL GVA ZRH Suíça

easyJet 100% 64% 62%

Swiss 13% 39% 14%

TAP Portugal 23% 61% 24%

% W15/W14 +18% +19% +52% +23%
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Outros (Europa, Ásia)
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 501.000x x1.000W14 | W15

Variação % W15/W14 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% +110% +120%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total Outros (Europa, Ásia)
Luxemburgo (LUX)

Istambul Atatürk (IST)

Dublin (DUB)
Tel-Aviv (TLV)

Quadro 24: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas, nos mercados Porto-Luxemburgo e Porto-Turquia

LUX IST % W15/W14

easyJet 100% -

Luxair 100% +6%

TAP Portugal 100% +10%

Turkish Airlines 100% -

Quadro 25: Quota de capacidade de cada companhia aérea por destino, nos mercados Porto-Luxemburgo e Porto-Turquia

LUX IST Outros (Europa)

easyJet 36% 28%

Luxair 44% 35%

TAP Portugal 20% 15%

Turkish Airlines 100% 22%

% W15/W14 +67% - +115%
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Atlântico Norte
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 501.000x x1.000W14 | W15

Variação % W15/W14 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% +110% +120%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total Atlântico Norte
Nova Iorque Newark (EWR)

Toronto Pearson (YYZ)

Quadro 26: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas, no mercado Porto-América do Norte

EWR YYZ % W15/W14

Air Transat 100% +57%

TAP Portugal 100% +4%

Quadro 27: Quota de capacidade de cada companhia aérea por destino, no mercado Porto-América do Norte

EWR YYZ Atlântico Norte

Air Transat 100% 39%

TAP Portugal 100% 61%

% W15/W14 +4% +57% 100%
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Atlântico Sul
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 501.000x x1.000W14 | W15

Variação % W15/W14 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% +110% +120%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total Atlântico Sul
Luanda (LAD)

São Paulo Guarulhos (GRU)

Rio de Janeiro Galeão (GIG)
Caracas (CCS)

Quadro 28: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas, nos mercados Porto-África e Porto-América do Sul

GIG GRU LAD % W15/W14

TAAG Angola Airlines 100% -8%

TAP Portugal 50% 50% +6%

Quadro 29: Quota de capacidade de cada companhia aérea por destino, nos mercados Porto-África e Porto-América do Sul

GIG GRU LAD Atlântico Sul

TAAG Angola Airlines 100% 48%

TAP Portugal 100% 100% 52%

% W15/W14 +5% +7% -8% -10%
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