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Considerações Gerais

1. Os dados tem como referência a temporada de Verão IATA 2016 (S16) 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 Verão IATA 2016 o período compreendido entre 27 de Março e 29 de Outubro 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 S16;

5. Os dados de S16 foram recolhidos entre os dias 10 e 19 de Março de 2016, 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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S16 em Números
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Lista de Destinos Regulares

8 Verão IATA 2016, AFSC



Amesterdão [AMS]

Barcelona [BCN]

Basileia [BSL]

Berlim (Schonefeld) [SXF]

Bolonha [BLQ]

Bordéus [BOD]

Bremen [BRE]

Bristol [BRS]

Bruxelas (Charleroi) [CRL]

Bruxelas (Zaventem) [BRU]

Carcassonne [CCF]

Clermont-Ferrand [CFE]

Colónia [CGN]

Copenhaga [CPH]

Dole [DLE]

Dortmund [DTM]

Dublin [DUB]

Düsseldorf [DUS]

Düsseldorf (Weeze) [NRN]

Eindhoven [EIN]

Estrasburgo [SXB]

Estugarda [STR]

Faro [FAO]

Frankfurt (Hahn) [HHN]

Frankfurt (Main) [FRA]

Funchal [FNC]

Genebra [GVA]

Hamburgo [HAM]

Istambul [IST]

Karlsruhe Baden [FKB]

La Rochelle [LRH]

Las Palmas [LPA]

Lille [LIL]

Lisboa [LIS]

Liverpool [LPL]

Londres (Gatwick) [LGW]

Londres (Luton) [LTN]

Londres (Stansted) [STN]

Lorient [LRT]

Luanda [LAD]

Luxemburgo [LUX]

Lyon [LYS]

Madrid [MAD]

Manchester [MAN]

Marselha [MRS]

Memmingem [FMM]

Menorca [MAH]

Milão (Bergamo) [BGY]

Milão (Malpensa) [MXP]

Montreal [YUL]

Munique [MUC]

Nantes [NTE]

Nova Iorque (Newark) [EWR]

Palma de Maiorca [PMI]

Paris (Beauvais) [BVA]

Paris (Charles de Gaulle) [CDG]

Paris (Orly) [ORY]

Paris (Vatry) [XCR]

Ponta Delgada [PDL]

Praga [PRG]

Rio de Janeiro (Galeão) [GIG]

Roma (Ciampino) [CIA]

São Paulo (Guarulhos) [GRU]

St. Etienne [EBU]

Tel Aviv [TLV]

Tenerife Sul [TFS]

Terceira [TER]

Toronto [YYZ]

Toulouse [TLS]

Tours [TUF]

Valencia [VLC]

Varsóvia Chopin [WAW]

Zurique [ZRH]
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Lista de Destinos Charter
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Incoming:

Clermont-Ferrand [CFE]

Copenhaga [CPH]

Dortmund [DTM]

Dresden [DRS]

Düsseldorf [DUS]

Erfurt [ERF]

Hannover [HAJ]

Haugesund [HAU]

Linz [LNZ]

Lubeck [LBC]

Lyon [LYS]

Munique [MUC]

Nantes [NTE]

Nice [NCE]

Paris (Charles de Gaulle) [CDG]

Salzburgo [SZG]

Viena [VIE]

Outgoing:

Agadir [AGA]

Almeria [LEI]

Bilbao [BIO]

Boavista [BVC]

Djerba [DJE]

Enfidha [NBE]

Fuerteventura [FUE]

Funchal [FNC]

Ibiza [IBZ]

Lanzarote [ACE]

Las Palmas [LPA]

Malta [MLA]

Menorca [MAH]

Oujda [OUD]

Palma de Maiorca [PMI]

Porto Santo [PXO]

Sal [SID]

Tenerife Sul [TFS]
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Rotas Full Cargo
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Regulares:

  

Bruxelas (Zaventem) [BRU]

Colónia [CGN]

East Midlands [EMA]

Leipzig [LEJ]

Liege [LGG]

Lisboa [LIS]

Londres (Heathrow) [LHR]

Madrid [MAD]

Sevilha [SVQ]

Vitoria [VIT]

   Charter:

Cidade do México [MEX]

Paris (Charles de Gaulle) [CDG] 
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Calendário

Inicio da temporada: 27 Março

Final da temporada: 29 Outubro

TAP termina as rotas de Barcelona, Bruxelas, 
Milão Malpensa e Roma Fiumicino;

Transavia recupera a rota de Munique;

Ryanair recupera a rota de Copenhaga

Aigle Azur entra na rota de Lyon

Vueling entra na rota de Amesterdão

Luftansa entra na rota de Munique

Wizz Air inaugura rota de Varsóvia

easyJet entra na rota do Funchal

Vueling entra na rota de Zurique

Ryanair recupera a rota de Milão Malpensa

28 Março

31 Março

23 Abril

24 Abril

15 Maio

20 Maio

03 Junho

01 Setembro
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Abr Mai Jun Jul Ago Set Out S16
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Arkia
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15aerOPOrto



Companhias Aéreas
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S15      S16

FSCs 60%40% LCCs

Capacidade, por tipo de companhia:

FSCs 80%20% LCCs
Contributo para o crescimento total do aeroporto, por tipo de companhia

Outras
12% | 0.13M

easyJet
24% | 0.25M

Ryanair 
45% | 0.47M

Contributo para o 
crescimento total do 

aeroporto, por 
companhia aérea

Air Europa
8% | 0.06M

Swiss
6% | 0.06M

Transavia
8% | 0.08M

Oneworld 
2% | 0.15M

Star Alliance
30% | 1.8M

Sem aliança
67% | 4.2M

SkyTeam 
1% | 0.07M

Quota por grupo de 
companhias

FSCs 64%36% LCCs

Capacidade, por tipo de companhia:

FSCs 77%23%
Contributo para o crescimento total do aeroporto, por tipo de companhia

LCCs

easyJet
25% | 0.24M

Contributo para o 
crescimento total do 

aeroporto, por 
companhia aérea

Transavia
23% | 0.22M

Ryanair
17% | 0.16M

Vueling
9% | 0.10M

Aigle Azur
6% | 0.05M

Brussels Airlines
5% | 0.05M

Lufthansa
4% | 0.04M

British Airways
4% | 0.04M

Outras
7% | 0.10M

SkyTeam 
1% | 0.07M

Sem aliança
69% | 4.9M

Star Alliance
27% | 1.9M

Oneworld 
3% | 0.2M

Quota por grupo de 
companhias
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124.344
Lugares disponibilizados

Em S16, no AFSC

06
Frequências semanais

Média, por destino

02
Destinos

Lyon, Paris Orly

Lugares 
oferecidos

% S16/S15

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out S16

7.000

14.000

119.000

21.000

126.000

+20%

+40%

+80%

+60%

+100%

Média de voos 
por semana

Peso relativo 
na oferta total 
do AFSC 
(nº lugares)

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out S16

7

14

28

21

35

1%

2%

4%

3%

5%

87%

13%
31%

69%

174 Lugares
A320A319

144 Lugares
S11 S12 S13 S14 S15 S16

30.000

60.000

120.000

90.000

150.000

CAGR: 5%

Gráfico 1: Evolução do nº de lugares oferecidos

Gráfico 2: Média de voos por semana e peso da Aigle Azur na oferta do AFSC

Gráfico 4: Tipo de equipamento em S15 (esq.) e S16 (dir.)Gráfico 3: Histórico de capacidade da Aigle Azur no AFSC
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À semelhança de outras companhias aéreas 
europeias de pequena dimensão, os últimos anos 
foram difíceis para a Aigle Azur. A companhia viu-se 
obrigada a reduzir capacidade e repensar alguns 
aspetos do negocio, como tarifas e serviço a bordo. 
Estas dificuldades refletiram-se inevitavelmente 
na operação no Porto, não tanto por cortes de 
voos, mas principalmente pela retirada dos Airbus 
321 da frota e respetiva substituição por Airbus 319 
e 320, mais pequenos mas mais adequados às 
necessidades da empresa.

Este ano, entre o baixo preço dos combustíveis e 
alguma recuperação económica, o cenário é mais 
favorável e permite voltar a crescer. No caso do 
Porto, esse crescimento chegará com a introdução 

de um segundo destino direto, Lyon, que se junta 
ao habitual voo diário para Paris Orly e a um maior 
número de voos suplementares nesta ligação.   

Os novos voos para Lyon efetuam-se entre 3 e 4 
vezes por semana, 2ªf (Julho e Agosto apenas), 
5ªf, 6ªf e Domingos e estão direcionados 
principalmente ao passageiro de fim-de-semana 
ou de estadias curtas. Lyon não é uma rota inédita 
no aeroporto do Porto, sendo operada também 
pela easyJet e pela Transavia. Com esta aposta, 
a Aigle Azur atingirá uma quota de capacidade 
de 17% nesta ligação, um valor razoável para um 
mercado que tem crescido a dois dígitos nos 
últimos anos.

Já a conexão com Paris Orly mantém-se com 
um voo diário durante toda a temporada, mas 
apresenta bastantes mais reforços pontuais em 
épocas de maior procura. No total está previsto 
um crescimento na casa dos 20% da capacidade 
da Aigle Azur entre o Porto e Paris Orly, suficiente 
para a transportadora aumentar a sua quota 
de capacidade, tanto para Paris como para o 
aeroporto de Orly, mas não para abandonar o 
posto de operador mais pequeno nesta ligação.

Foto: Carlos Seabra

Lyon

17%

Paris (Orly)

14% (+2pp)

Paris (total)

9% (+1pp)

Gráfico 5: Quota de lugares da Aigle Azur, por mercado
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56.060
Lugares disponibilizados

Em S16, no AFSC

05
Frequências semanais

Média, por destino

03
Destinos

Madrid, Menorca, Palma de Maiorca

Lugares 
oferecidos

% S16/S15

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out S16

50.000

10.000

55.000

15.000

60.000

-50%

-25%

+25%

0%

+50%

Média de voos 
por semana

Peso relativo 
na oferta total 
do AFSC 
(nº lugares)

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out S16

7

14

28

21

35

1%

2%

4%

3%

5%

90%91%

186 Lugares
B738E195

120 Lugares
E145

50 Lugares
S11 S12 S13 S14 S15 S16

20.000

40.000

80.000

60.000

100.000

Gráfico 6: Evolução do nº de lugares oferecidos

Gráfico 7: Média de voos por semana e peso da Air Europa na oferta do AFSC

Gráfico 9: Tipo de equipamento em S15 (esq.) e S16 (dir.)Gráfico 8: Histórico de capacidade da Air Europa no AFSC
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A Air Europa terá este Verão uma operação muito 
semelhante à do Verão passado. Continuará a 
oferecer 3 destinos directos, Madrid, Menorca e 
Palma de Maiorca, com praticamente o mesmo 
número de voos de 2015. A principal diferença é na 
rota de Madrid, que entre Abril e meados de Maio 
do ano passado teve 24 frequências semanais, 
mas que este ano terá apenas 14, tal como na 
restante temporada. 

O objetivo principal da Air Europa no Porto 
continua a ser o de alimentar a sua rede de destinos 
intercontinentais, missão que os 2 voos diários 
actuais cumprem na perfeição. Dificilmente a 
veremos entrar na disputa dos mercados ponto-a-
ponto ou de ligações europeias, no primeiro caso 
por não conseguir competir em frequências com 
a Iberia ou em preço/custos operacionais com a 
Ryanair, no segundo porque lhe falta uma rede 
europeia forte em Madrid. Ainda assim há espaço 
para crescer nos moldes actuais e as perspetivas 
são positivas. Por um lado, os voos existentes para 
o Porto estão a apresentar bons números, sendo 
frequente encontrar 1 das 2 frequências diárias 
esgotada com 2 ou 3 semanas de antecedência. 
Por outro, as possibilidades de ligação ao longo 
curso tenderão a aumentar à medida que a Air 

Europa vai recebendo os 20 Boeing 787 que tem 
encomendados, e que por sua vez criarão maiores 
necessidades de alimentação a partir de spokes 
como o Porto. 

Olhando para o hub da Air Europa, assistimos a 
dois modelos de rotas na Península Ibérica: 2 voos 
diários, focados na alimentação do longo curso, 
ou 4 voos diários, focados na alimentação global 
do hub e no ponto-a-ponto. Assumindo que o 
Porto se mantém dentro do primeiro modelo, o 
crescimento chegaria através da introdução de 
aviões de maior capacidade, como os ATR 72-500 
de 68 lugares ou os Embraer 195 de 120 lugares. 
Durante o mês de Maio metade dos voos estão 
programados com estes últimos, provavelmente 
por necessidade de retirar o E145 para manutenção 
de rotina, criando uma interessante oportunidade 
para avaliar a resposta do mercado a um eventual 
aumento de capacidade. Maio acaba por ser um 
bom mês para essa análise, já que se trata de uma 
altura do ano onde a procura é forte, mas sem 
chegar a ser temporada alta.

Relativamente a Menorca e Palma de Maiorca, a 
operação é idêntica à do ano passado, estando 
programados voos todas as 3ªf, entre os dias 21 

de Junho e 13 de Outubro. O público alvo continua 
a ser o dos pacotes fechados de voo + hotel, 
um segmento onde o grupo Globaloa, holding 
que detém a Air Europa, é forte. O mercado 
emissor português tem estado a recuperar, o 
que combinado com os problemas na Tunísia e a 
falta de camas em destinos como Cabo Verde faz 
antever uma boa performance destas ligações. 
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48.708
Lugares disponibilizados

Em S16, no AFSC

02
Frequências semanais

Média, por destino

02
Destinos

Montreal, Toronto Pearson

Lugares 
oferecidos

% S16/S15

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out S16

5.000

10.000

45.000

15.000

50.000

+20%

+40%

+80%

+60%

+100%

Média de voos 
por semana

Peso relativo 
na oferta total 
do AFSC 
(nº lugares)

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out S16

7

14

28

21

35

1%

2%

4%

3%

5%

48% 52%33% 67%

342 Lugares
A332A313

249 Lugares
S11 S12 S13 S14 S15 S16

10.000

20.000

40.000

30.000

50.000

CAGR: 13%

Gráfico 10: Evolução do nº de lugares oferecidos

Gráfico 11: Média de voos por semana e peso da Air Transat na oferta do AFSC

Gráfico 13: Tipo de equipamento em S15 (esq.) e S16 (dir.)Gráfico 12: Histórico de capacidade da Air Transat no AFSC
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Outra das boas noticias para este verão, a Air 
Transat continua a trajetória ascendente no Porto 
com a introdução de algumas novidades em 
relação ao período homólogo de 2015. A mais 
importante é o crescimento de 31% na rota de 
Toronto, em grande parte devido à introdução de 
um 3º voo semanal nos meses de Junho, Julho, 
Agosto e Setembro. Montreal também tem previsto 
um ligeiro crescimento, 13%, através da utilização 
mais frequente de aviões com maior capacidade. 
Finalmente será prolongado o programa de 
ligações iniciado no Inverno.

Perante a passividade da Sata no corredor Porto-
Toronto e da redução da TAP no Porto-Nova Iorque, 
a Air Transat reforça a sua quota de mercado nos 

mercados canadiano e norte-americano: terá 72% 
dos lugares da rota de Toronto, 78% do Canadá e 
51% da capacidade para a América do Norte. Os 
números são muito significativos por si próprios, 
não tanto a nível do Canadá, porque a Sata não 
tem uma estrutura que lhe permita concorrer, 
mas principalmente a nível de América do Norte, 
uma vez que Porto-Canadá é aproximadamente 
metade do Porto-EUA (em ponto-a-ponto). 

Outro número curioso é a média de lugares 
semanais, 812 por sentido. Atualmente a Air Transat 
emprega aviões de longo curso nas rotas do Porto, 
mas em pouco tempo, com a chegada dos aviões 
de médio curso de nova geração tal deixará de ser 
necessário. 812 lugares por sentido poder-se-iam 
distribuir em 5 frequências semanais operadas por 
aviões de 160 lugares, ou seja, +2 frequências por 
semana que a atual média da transportadora. Se 
neste exercício incluirmos os voos da Sata, mesmo 
ignorando o efeito de estimulo na procura da maior 
frequência, já teríamos mercado para um voo diário 
para o Canadá. A Air Transat não tem previsto, 
ou pelo menos não anunciou que pretende fazer 
voos transatlânticos com aviões mais pequenos. 
Já as suas concorrentes canadianas, Air Canada 
e WestJet, não só expressaram essa vontade 

como tem encomendas programadas. Podendo 
aguentar facilmente um voo diário com ponto-
a-ponto, e trazendo o valor acrescentado de 
ligações ao resto do Canadá, EUA, México, entre 
outros, muito provavelmente estas companhias 
olharão para o Porto. Para evitar desgostos mais 
à frente, é importante para a Air Transat conseguir 
consolidar o aumento previsto para este Verão e 
eventualmente absorver o voo semanal da Sata.

O programa de ligações também pode ser 
importante para o fortalecimento da operação. O 
mercado Porto-Canadá está praticamente todo 
concentrado nas cidades de Toronto e Montreal, 
simplificando as coisas para a Air Transat, que tem 
focado o programa nesse corredor. Não sendo 
ideais, já este ano a companhia oferecerá voos 2x 
por semana para Montreal, via Toronto, bem como 
uma nova combinação para Toronto, via Montreal. 
A politica de preços também foi revista, com os 
voos indiretos a terem preços independentes dos 
diretos (ex. um Montreal-Toronto-Porto pode ser 
mais barato que um Toronto-Porto ou um Montreal-
Porto) à semelhança do que fazem os restantes 
concorrentes com 1 escala. Com mais opções 
horárias e preços mais competitivos, dificilmente 
não haverá uma boa resposta do lado da procura.

Atlântico Norte
Canadá
Toronto

72% (+4pp)

78% (+3pp)

51% (+8pp)

Gráfico 14: Quota de lugares da Air Transat, por mercado
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11.541
Lugares disponibilizados

Em S16, no AFSC

01
Frequência semanal

Média, por destino

01
Destino

Tel Aviv

Lugares 
oferecidos

% S16/S15

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out S16

3.000

6.000

12.000

9.000

15.000

-100%
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A Arkia regressa este verão com voos para Tel 
Aviv, mantendo o período de operação de Junho 
a Outubro e as operações de 2 em 2 semanas 
combinadas com Lisboa. 

A novidade este ano será a introdução de um 
2º voo, que vai operar nos mesmos dias em que 
opera o anterior, fazendo com que existam 2 
voos cada 2 semanas. As novas frequências serão 
operadas em equipamento Boeing 737-800 de 
189 lugares, alugado à Travel Service. Já os outros 
voos continuarão a ser operados em equipamento 
Boeing 757-300 de 265 lugares.

Apesar de se manter como a companhia mais 
pequena do aeroporto, que quase consiga 
duplicar capacidade no 2º ano de operação é 
um excelente sinal. Portugal, enquanto destino 
turístico, ainda tem pouco peso no mercado 
israelita, mas felizmente tem vindo a crescer e a 
combinação Porto-Lisboa parece estar a funcionar 
muito bem. Tendo em conta as características da 
rota e o risco económico inerente a voos de quase 
6h de duração, a evolução normal da rota tenderá 
a ser conservadora. Olhando para o site da Arkia é 
fácil encontrar voos completos, o que motiva boas 
expectativas para os resultados de S16. 

Idealmente, o passo seguinte seria conseguir 
escala suficiente para poder fazer um voo cada 
semana com o mesmo tipo de avião e construir 
a partir daí. É difícil avaliar até onde poderiam 
chegar, mas comparando com destinos similares 
ao Porto não seria de estranhar novos aumentos 
de capacidade no futuro.

Foto: Adelino Oliveira
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A British Airways apresenta este Verão uma oferta 
atualizada. Saem as 2 frequências semanais 
para o aeroporto de Heathrow, e entram 6 novas 
frequências semanais para o aeroporto de Gatwick. 
Os voos operam todos os dias da semana, com 
exceção dos Sábados. Desta forma privilegia-
se o mercado ponto-a-ponto e as ligações às 
cidades de Belfast, Dublin, Edimburgo e Glasgow, 
abdicando da uma conectividade teoricamente 
superior em Heathrow, mas que com apenas 2 
voos por semana acabava por ser inferior.

O momento para a mudança dificilmente podia 
ser melhor. Por um lado, a procura continua muito 
forte e convida a aumentos de capacidade, por 
outro, a TAP vai atuar em contraciclo e reduzir de 

forma considerável a sua presença. O panorama 
pode ser observado no quadro 1:

Quadro 1: Variação de lugares na rota Porto-Londres em S16, por com-
panhia aérea. Fontes: British Airways, easyJet, Ryanair, TAP Portugal

British Airways +36.084 +179%
Ryanair +29.295 +18%
easyJet +6.456 +7%
TAP Portugal -37.014 -33%
Total: +34.821 +9%

Poder-se-ia pensar que os aumentos da BA, 
bem como da easyJet e da Ryanair, fossem 
uma resposta ao corte da TAP, mas na verdade, 
estavam praticamente todos previstos antes da 
transportadora aérea nacional anunciar os seus 
planos. Num mercado do tamanho do Porto-
Londres, com um ritmo de crescimento de dois 
dígitos e em plena época alta, que um dos players 
atue em sentido contrário só se pode traduzir em 
beneficio da concorrência. Neste caso, como o 
player em questão é aquele que consegue praticar 
as tarifas mais altas do mercado, o efeito será 
ainda maior. Oportunidade de ouro para a British 
Airways, que fica muito bem posicionada para 
aproveitar o aumento da procura e o espaço vazio.

Para lá das oportunidades de Londres como origem 

e destino, as ligações melhoradas à Irlanda e à 
Escócia são igualmente importantes. O aumento 
de procura que se tem registado na rota da capital 
britânica também se tem verificado noutros 
pontos das Ilhas Britânicas. As ligações iniciadas 
em 2015 para Bristol e Manchester apresentam 
aumentos de capacidade este ano, o mesmo se 
passando com as já habituais Dublin e Liverpool. 
Ora, se todos estes lugares estão a responder 
positivamente às melhorias nas ligações ao Porto, 
será expectável que a oferta competitiva da BA via 
Gatwick para cidades como Belfast, Edimburgo e 
Glasgow tenha uma resposta igualmente positiva. 

Fica ainda por explorar algum potencial, 
nomeadamente o do passageiro que precisa de 
frequências e o das ligações europeias. Para isso 
seria necessário um 2º voo diário, com partida 
de Londres à primeira hora, e eventualmente um 
reajuste dos acuais para um horário mais tardio. 
A partir daí poder-se-ia repensar Heathrow, que a 
médio prazo será sempre a principal oportunidade 
de crescimento da ligação Porto-Londres e da 
operação da British Airways no aeroporto Francisco 
Sá Carneiro. 

Londres (Gatwick)
Londres

13% (+8pp)

25%

Gráfico 23: Quota de lugares da British Airways, por mercado
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Depois de um período agitado, nomeadamente 
com a reestruturação profunda da empresa e 
a crescente pressão das low-cost na Bélgica, a 
Brussels Airlines marca este verão um novo inicio 
no Francisco Sá Carneiro. A transportadora passa a 
voar entre 10 e 14 vezes por semana entre Bruxelas 
e o Porto, dependendo do mês, um aumento 
significativo comparativamente a anos anteriores. 
As novas frequências estão pensadas para facilitar 
as ligações à rede europeia da companhia, mas 
também para oferecer uma nova opção horária 
para os passageiros ponto-a-ponto que agora 
poderão fazer este trajeto durante a tarde.  

Quadro 2: Ligações possiveis com o novos voos SN 3809 e SN 3810, con-
siderando um tempo de ligação máximo de 3h. Fonte: Brussels Airlines

SN 3809 BRU-OPO SN 3810 OPO-BRU
Berlim Billund Abu Dhabi Atenas

Budapeste Copenhaga Berlim Billund

Frankfurt Gotemburg Birmingham Bristol

Londres Lyon Budapeste Copenhaga

Marselha Nantes Edimburgo Genebra

Nice Praga Gotemburg Hamburgo

Veneza Zurique Hannover Londres

Lyon Manchester

Marselha Munique

Nantes Newcastle

Oslo Praga

Tel-Aviv Varsóvia

Veneza Viena

Não gozando do reconhecimento das grandes 
companhias de rede, a verdade é que a Brussels 
Airlines tem mantido nos últimos anos uma 
operação importante e bem-sucedida no Porto. 
Sempre lhe faltou alguma escala, que os novos 
voos trazem, e alguma consolidação da rota de 
Bruxelas, que a saída de cena da TAP Portugal 
garante. 

Teoricamente, apesar operar apenas um voo por 
dia, a Brussels tinha acesso a um 2º diário direto 
operado pela TAP, o que desaparece este verão. 
Infelizmente nunca houve grande entendimento 
entre as duas partes relativamente aos horários, 
pelo que na prática as oportunidades de ligação 
em Bruxelas eram equivalentes às de apenas 1 voo. 
Perderam-se tempo, passageiros e escala. Agora, 
com horários bem estruturados e quase sem alterar 
a capacidade disponível, poderemos finalmente 
avaliar a reação do mercado a um maior leque de 
destinos além Bruxelas. Ironicamente, também 
as oportunidades de ligação via Porto ficarão 
bastante melhores com os novos horários, embora 
este trafego acabe sempre por ser marginal.

Relativamente ao espaço vazio deixado pela TAP, 
a Brussels beneficiará do facto de ser a primeira 
companhia a ocupá-lo, adiantando-se à Ryanair, 
cujos novos voos para a Bélgica apenas iniciam 
no Inverno, e à Vueling, que ainda não anunciou 
nenhum aumento nesta ligação. Ainda assim, a 
maior parte do aumento já estava previsto antes da 
companhia portuguesa anunciar o cancelamento 
dos seus voos, o que dá alguma esperança de novo 
crescimento já em S17, eventualmente alargando 
os 14 semanais programados apenas para Agosto 
a toda a temporada. 
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Gráfico 29: Média de voos por semana e peso da CSA Czech Airlines na oferta do AFSC

Gráfico 31: Tipo de equipamento em S15 (esq.) e S16 (dir.)Gráfico 30: Histórico de capacidade da CSA Czech Airlines no AFSC
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Esta é a segunda temporada de verão da CSA 
Czech Airlines no Porto. Comparativamente à 
do ano passado, as principais diferenças são a 
introdução de uma terceira frequência semanal 
nos meses mais concorridos, o facto da segunda 
frequência semanal estar agora programada logo 
desde o inicio e o encurtamento do período de 
operação em 3 semanas.

A terceira frequência semanal será oferecida 
nos meses de Julho e Agosto, operando às 
3ªf no sentido Praga-Porto e às 4ªf no sentido 
Porto-Praga. Já as restantes frequências estarão 
disponíveis durante todo o período de operação, 
entre Maio e inícios de Outubro, todas as 2ªf e 6ªf. 
Isto também supõe uma melhoria relativamente a 
Maio e Junho de 2015, já que nessa altura a CSA 
apenas disponibilizou 1 frequência semanal.  No 
total, a transportadora Checa aumentará o nº de 
lugares de e para o Porto em 50%, sendo o 3º 
semanal responsável por 2/3 desse aumento e o 
2º semanal por 1/3. 

Por outro lado, reduz-se o período de operação 
em 3 semanas. Não há alteração da data de inicio, 
mas enquanto em 2015 os voos estiveram ativos 
até ao final de Outubro, este ano terminam logo na 

1ª semana. Porto-Praga é um mercado altamente 
sazonal, muito concentrado nos meses de verão, 
e é normal que os voos diretos acompanhem essa 
tendência. 

As ligações além Praga poderiam ajudar a 
mitigar essa sazonalidade, mas para isso fazem 
falta frequências que o mercado não consegue 
aguentar neste momento. A introdução de um 3º 
voo por semana, ainda que durante um período 
muito limitado, é um bom passo nesse sentido, mas 
não é suficiente. Como mínimo, seria necessário 
prolongar essa nova frequência a todos os meses 
da operação, eventualmente introduzir uma 4ª, e 
a partir dai começar a ter alguma oferta durante o 
Inverno. 

Para além do que a própria CSA pode fazer, há 
também fatores externos que podem contribuir 
positivamente para o crescimento da companhia 
no Porto. A República Checa é um dos países 
com melhor performance económica no velho 
continente, o que muito provavelmente se traduzirá 
num aumento da procura por transporte aéreo e 
do turismo emissor. O crescimento da República 
Checa também não passa desapercebido às 
empresas portuguesas, cada vez mais presentes 

no território. Finalmente, a melhoria das ligações 
entre o Porto e outras capitais do leste europeu, 
nomeadamente Varsóvia, estimularão esses 
fluxos de trafego. Ao tratarem-se de rotas com 
frequências baixas, haverá necessidade de um 
produto complementar, que permita combinar os 
voos diretos com voos via hub nos dias em que 
não existe direto. A Czech Airlines tem apostado 
nesse passageiro, eliminando a penalização por 
trajeto que as companhias tradicionais costumam 
cobrar, e adotando um modelo de preço simples 
por voo.
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Depois da abertura de uma base operacional 
em S15, a easyJet volta a investir no AFSC em 
S16 com a colocação de um 3º Airbus 320. O 
crescimento previsto continua forte, com 220.000 
lugares adicionais comparativamente ao período 
homologo, mas se no ano passado o foco foram as 
novas rotas, este ano serão as rotas já existentes.  

Quadro 3: Crescimento da easyJet no Porto para a temporada S16, em 
função de mercados novos e mercados existentes. Fonte: easyJet

Novos mercados Mercados existentes
Portugal 15% Alemanha 8%

França 28%
Luxemburgo 6%
Reino Unido 10%
Suíça 32%

Total: 15% Total: 85%

A novidade mais sonante é, provavelmente, a 
entrada da easyJet na rota do Funchal. Motivada 
pela boa experiencia na ligação Funchal-Lisboa 
e pelas alterações nas regras de atribuição do 
subsidio de residente, a companhia prepara-se 
para explorar o mercado Porto-Funchal a partir do 
dia 20 de Maio, com 4 frequências semanais (2ªf, 
5ªf, 6ªf e Domingos). A capacidade total será de 
aproximadamente 35.000 lugares, o equivalente a 
11% do nº de lugares disponibilizado na rota. Um 
valor que, como seria de esperar, compara mal 
com os 37% da TAP e os 52% da Transavia, mas 
que é razoável numa primeira fase.

Com menos efeito mediático, mas maior peso real, 
os aumentos nas rotas existentes representam 
85% do crescimento da easyJet no Francisco Sá 
Carneiro. Algumas rotas crescem porque este 
ano operam logo desde o primeiro dia, enquanto 
em S15 começaram só em Maio ou Junho, 
enquanto outras recebem novas frequências. No 
primeiro grupo encaixam Bristol, Londres Luton, 
Luxemburgo e Manchester, no segundo Basileia, 
Genebra, Lyon, Nantes e Toulouse, enquanto 
Estugarda está nos dois grupos. Londres Gatwick 
e Paris CDG mantém-se praticamente inalteradas.

O modelo de negocio da easyJet está desenhado 
com vista à obtenção de margens operacionais 
elevadas, conseguidas com uma combinação 
de custos baixos e tarifas elevadas que é uma 
referencia na industria. E se a equação dos custos 
depende muito da gestão central, o lado das tarifas 
depende muito das rotas e de como são operadas. 
Por exemplo, é mais fácil obter melhores margens 
numa rota que aguenta várias frequências 
diárias do que numa rota que fica servida com 
2 ou 3 frequências semanais, por um lado 
porque o mercado é maior, mas principalmente 
porque a escolha de um horário conveniente e a 
flexibilidade horária são dos poucos fatores que 
motivam o passageiro a pagar um bilhete mais 
caro. Perante este cenário, não é de estranhar que 
+70% da capacidade da easyJet no Porto esteja 
alocada a rotas com pelo menos 1 voo diário, 
ficando também demonstrada a importância que 
os aumentos nas rotas já existentes têm para a 
solidificação da operação a longo prazo.

Funchal
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13% (=)

24% (-2pp)

11%
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Gráfico 36: Quota de lugares da easyJet, por mercado
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A Eurowings retoma este ano a operação que 
a irmã Germanwings (agora absorvida pela 
Eurowings) efetuou no Verão de 2015 entre o Porto 
e Düsseldorf, na Alemanha. A base da operação é 
a mesma, 2 frequências semanais operadas às 3ªf 
e Sábados, mas este ano com maior prevalência 
de equipamento Airbus 320 de 180 lugares em vez 
dos Airbus 319 de 144 lugares. 

Para além das diferenças visuais, o principal 
motivo que levou a Lufthansa a repensar o projeto 
Germanwings foram os seus elevados custos 
operacionais. Pretendiam ter uma empresa low-
cost que pudesse concorrer taco-a-taco com 
as grandes companhias de baixo custo pan-
europeias, mas em vez disso ficaram com uma que 
não conseguia competir nem em preço nem em 
qualidade de serviço. Os dados de 2015 não são 
absolutamente claros, mas sugerem uma melhoria 
significativa em relação à antiga Germanwings. 
Ainda assim apontam valores de custos 20 a 30% 
mais altos que os da concorrência, uma diferença 
que a empresa espera eliminar até 2018. 

Igualmente importante são as mudanças na 
politica tarifaria. Não chegando aos níveis da 
easyJet ou da Ryanair, que tem politicas tarifarias 

passivas no preço e ativas na ocupação dos aviões, 
a nova Eurowings será mais agressiva no preço 
para conseguir melhores ocupações. A par com a 
utilização de aviões maiores, esta mudança deverá 
permitir um aumento significativo de passageiros 
na rota Porto-Düsseldorf. 

No fim de contas, melhorias na competitividade 
da Eurowings traduzir-se-ão em boas noticias para 
o aeroporto Francisco Sá Carneiro. Espaço não lhe 
falta. A ligação a Düsseldorf correu bem no 1º ano 
e deu marcas de poder crescer caso se consiga 
a tão esperada redução de custos. O mercado 
alemão, em geral, está a crescer a um ritmo muito 
elevado e possivelmente haverão oportunidades 
para aproveitar nos próximos anos. Fora de portas, 
a nova base de operações em Viena e a intenção 
de abrir outra em Basileia, são duas oportunidades 
interessantes para crescer no Porto.

Foto: Manuel Mueller



36 Verão IATA 2016, AFSC

163.520
Lugares disponibilizados

Em S16, no AFSC

15
Frequências semanais

Média, por destino

02
Destinos

Madrid, Menorca

Lugares 
oferecidos

% S16/S15

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out S16

10.000

20.000

160.000

30.000

170.000

+10%

+20%

+40%

+30%

+50%

Média de voos 
por semana

Peso relativo 
na oferta total 
do AFSC 
(nº lugares)

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out S16

7

14

28

21

35

1%

2%

4%

3%

5%

14%

82%

10%

50% 40%

100 Lugares
CRKCR9

90 Lugares
CR2

50 Lugares
S11 S12 S13 S14 S15 S16

60.000

120.000

240.000

180.000

300.000

CAGR: 4%

Gráfico 41: Evolução do nº de lugares oferecidos

Gráfico 42: Média de voos por semana e peso da Iberia/Air Nostrum na oferta do AFSC

Gráfico 44: Tipo de equipamento em S15 (esq.) e S16 (dir.)Gráfico 43: Histórico de capacidade da Iberia/Air Nostrum no AFSC
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A Iberia continua no caminho do crescimento, 
com a introdução de 30.000 lugares adicionais 
na ligação entre o Porto e Madrid. A rota sazonal 
para Menorca também está de volta, com mais 
2 voos programados comparativamente a S15. 
Ambas rotas são operadas pela Air Nostrum, no 
entanto, Madrid é responsabilidade da Iberia 
enquanto Menorca é responsabilidade da própria 
Air Nostrum. 

Sobre a ligação a Madrid, sobe de 24 para 29 
frequências semanais, excluindo Agosto, que 
mantém as mesmas 20 frequências por semana. 
Fica assegurado o horário da noite todos os 
dias, menos Sábados, e é introduzido um novo 
horário pela manhã com saídas de Madrid às 

10h30 e do Porto às 11h05 (opera às 3ªf e 4ªf). A 
operação continua a estar focada nas ligações, 
principalmente de longo curso, e para esse efeito 
funciona muito bem. A conectividade à rede 
europeia também tem melhorado, mas continua 
a precisar de duas coisas: um night stop e a 
introdução de equipamento Airbus. 

O night stop permitiria apanhar todas as ligações 
europeias que chegam a Barajas entre as 19h 
e as 23h, e todas as que partem do aeroporto 
madrileno entre as 9h e as 11h. O AFSC continua a 
ser não só o maior aeroporto da Península Ibérica 
sem night stop da Iberia, mas também a principal 
rota peninsular da companhia sem esse serviço. 
Se continuarem a crescer ao ritmo dos últimos 
anos, dificilmente não introduzirão esse serviço.

A par do night stop, seria importante a introdução 
de aviões Airbus em detrimento dos Bombardier. 
Os horários mais interessantes já estão quase 
todos ocupados e não há grande beneficio em 
acrescentar mais frequências nessas horas, sendo 
preferível aumentar o tamanho dos aviões. Neste 
caso o efeito seria triplo: para além de aumentar 
a capacidade da Iberia de captar passageiros 
em ligação, permitiria uma politica tarifaria mais 

simpática para o passageiro ponto-a-ponto, 
atualmente nas mãos da Ryanair e da TAP, e 
aumentaria a pressão junto da concorrente Air 
Europa. A seu favor, a companhia espanhola 
teria o leque de frequências, cobrindo sozinha 
mais espaços horários que a concorrência junta, 
reconhecimento de marca, custos competitivos 
com a Ryanair e mais baixos que os da Air Europa 
e da TAP.

Relativamente à rota de Menorca, conforme 
referido anteriormente, há apenas um ligeiro 
aumento de 2 voos. A operação é 100% da Air 
Nostrum e consiste em 1 frequência semanal, 
aos Sábados, entre 23 de Julho e 3 de Setembro, 
programado com equipamento Bombardier CRJ 
200 de 50 lugares. Os voos são regulares, no 
entanto, praticamente todos os lugares acabam 
vendidos aos operadores turísticos, o que significa 
que apenas sobram as tarifas mais altas para o 
restante publico. Menorca é um mercado que 
tem crescido muito no Porto, sendo cada vez uma 
escolha mais popular para as férias de Verão. Para 
demostra-lo está o crescimento em 50% no número 
de lugares, somados charters e voos regulares 
(Air Nostrum e Air Europa), comparativamente ao 
período homologo de 2015.

Madrid
Menorca

14% (+3pp)

38% (+6pp)

Gráfico 45: Quota de lugares da Iberia/Air Nostrum, por mercado
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Gráfico 46: Evolução do nº de lugares oferecidos

Gráfico 47: Média de voos por semana e peso da Lufthansa na oferta do AFSC

Gráfico 49: Tipo de equipamento em S15 (esq.) e S16 (dir.)Gráfico 48: Histórico de capacidade da Lufthansa no AFSC
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Depois de um longo período de estagnação, a 
Lufthansa volta a crescer no Porto, neste caso 
através da reintrodução de voos diretos para 
Munique. A estes somam-se ainda os habituais 
3 voos diários para Frankfurt, operados com 
equipamento Airbus 321 de 200 lugares.

O regresso dos voos para a capital da Baviera está 
marcado para o dia 24 de Abril. Serão 4 frequências 
semanais, 2ªf, 4ªf, 6ªf e Domingos, operadas com 
equipamento Airbus 320. Munique-Porto não é 
uma rota nova para a Lufthansa, que já a explorou 
durante 1 temporada de verão, precisamente há 10 
anos. Na altura apenas dispunha de 2 frequências 
por semana, aos Sábados e Domingos, uma das 
quais operada com equipamento regional. No ano 
seguinte a companhia preferiu consolidar esses 
voos  na rota de Frankfurt, que passou a ter os 3 
diários que existem atualmente.

Esta novidade surge num momento interessante 
para a operação da transportadora alemã no 
Porto. Por um lado, a entrada progressiva de novos 
operadores e o reforço da operação de outros 
já presentes tem pressionado a liderança da 
Lufthansa em alguns mercados a partir do AFSC, 
levando inclusivamente à melhora das refeições 

servidas bordo dos seus voos para Frankfurt e à 
baixa ligeira dos preços de alguns destinos em 
ligação. Por outro, o anuncio há dois meses de 
que a Transavia iria entrar na rota de Munique 
ameaçava cortar algum espaço para a expansão 
da companhia alemã a partir do seu 2º hub, numa 
disputa que será interessante acompanhar. Neste 
contexto, o regresso da Lufthansa a esta ligação 
é um excelente sinal de que a procura de/para o 
AFSC que continua em crescimento e é atractiva.

Munique também faz sentido quando comparado 
com a opção de mais voos para Frankfurt. Mais 4 
voos por semana para o principal hub da Lufthansa 
não acrescentam tanto valor como os mesmos 4 
voos para Munique, não só porque com os atuais 
3 diários já estão bem cobertas as principais ondas 
de ligação em Frankfurt, mas também porque 
Frankfurt como mercado ponto-a-ponto está 
relativamente bem servido. Já Munique permite 
aumentar o leque de ligações ao mesmo tempo 
que aproveita um mercado ponto-a-ponto com 
elevado volume para impulsionar uma oferta mais 
completa.

Com frequências tão limitadas, dificilmente 
poderíamos ter horários mais interessantes: no 

sentido Munique-Porto estão desenhados para 
servir principalmente as chegadas asiáticas e 
da Europa de Leste, enquanto no sentido Porto-
Munique os horários são ideais para ligações 
europeias, sendo possível também apanhar os 
voos noturnos para a Ásia, Médio Oriente e América 
Latina com tempos de espera mais prolongados.

Em anos anteriores a LH fez uso da sua politica 
integrada de Grupo para crescer no Porto, através 
da Swiss e da Eurowings, de forma a manter a 
liderança no mercado de ligações no aeroporto. 
Este ano a aposta é mais forte, não só com os novos 
voos para Munique mas também com o reforço 
anunciado pela Brussels Airlines, companhia que 
não faz parte do Grupo Lufthansa mas onde a 
companhia alemã tem uma participação muito 
relevante. No total, entre Frankfurt, Munique, 
Genebra, Zurique, Düsseldorf e Bruxelas, teremos 
uma média de 8 voos por dia para ligar à rede 
combinada destas companhias, uma oferta que 
provavelmente lhes continuará a assegurar a 
liderança de passageiros indiretos e um papel 
crescente nas ligações ponto-a-ponto.



40 Verão IATA 2016, AFSC

62.286
Lugares disponibilizados

Em S16, no AFSC

07
Frequências semanais

Média, por destino

01
Destino
Luxemburgo

Lugares 
oferecidos

% S16/S15

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out S16

50.000

10.000

60.000

15.000

65.000

-25%

-12,5%

+12,5%

0%

+25%

Média de voos 
por semana

Peso relativo 
na oferta total 
do AFSC 
(nº lugares)

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out S16

7

14

28

21

35

1%

2%

4%

3%

5%

80%

20%
7%

18%

75%

186 Lugares
B738B737

141 Lugares
E145

49 Lugares
S11 S12 S13 S14 S15 S16

20.000

40.000

80.000

60.000

100.000

CAGR: 19%

Gráfico 50: Evolução do nº de lugares oferecidos

Gráfico 51: Média de voos por semana e peso da Luxair na oferta do AFSC

Gráfico 53: Tipo de equipamento em S15 (esq.) e S16 (dir.)Gráfico 52: Histórico de capacidade da Luxair no AFSC
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A Luxair mantém para este verão uma operação 
idêntica à de S15, com uma base de 6 voos 
semanais durante a maioria da temporada a que 
acresce um 7º semanal entre 16 de Julho e 10 
de Setembro. Seguindo o calendário habitual, 
só mais para a frente devem aparecer o grosso 
dos reforços para o mês de Agosto, motivo que  
justifica a quebra na curva de variação de oferta 
no gráfico 50.  

Era importante avaliar a reação da Luxair um ano 
após a entrada da easyJet na rota de Luxemburgo. 
Apesar dos conhecidos problemas de rentabilidade 
causados pelos custos elevados, que não se tenha 
retraído com a entrada de uma das mais eficientes 
companhias de aviação europeias é bom sinal. 
Que consiga manter a liderança construída nos 
últimos anos também, apesar de ter perdido 
algum terreno para a concorrência. 

Olhando para a evolução da oferta e da procura na 
rota Porto-Luxemburgo, é visível o efeito estimulo 
que a entrada da easyJet provocou. Infelizmente 
não temos como avaliar a evolução das tarifas, 
mas é provável que tenham baixado, não só pelo 
aumento da concorrência, mas também porque 
o mercado deu um salto muito grande a nível 

de oferta. Quando isso acontece é normal haver 
algum efeito de enfraquecimento da tarifa média, 
que neste caso seria duplo. 

Quadro 4: Evolução de oferta e procura na rota Porto-Luxemburgo, por 
nº de passageiros, entre Abril e Outubro 2015. Fonte: Eurostat

Mês Oferta Procura
Abril +13% +12%
Maio = +3%
Junho +32% +39%
Julho +31% +31%
Agosto +41% +40%
Setembro +48% +52%
Outubro +34% +65%
Total Abril - Outubro 15: +32% +34%

Para este Verão o cenário volta a ser de grande 
crescimento, principalmente à custa da TAP, que 
introduz aviões de maior capacidade mantendo 
frequências, e da easyJet, que este ano começa 
a operar logo no inicio da temporada e não em 
Junho como aconteceu em 2015. Já a Luxair tem 
prevista uma ligeira redução de capacidade, na 
ordem dos -2%, embora esse numero passe a 
positivo se excluirmos da análise o mês de Agosto, 
pelo desfasamento dos reforços. O panorama não 
é simpático para a companhia luxemburguesa, que 
ainda assim se deverá manter líder do mercado.    

Foto: Pierre Cester
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Gráfico 54: Evolução do nº de lugares oferecidos

Gráfico 55: Média de voos por semana e peso da Ryanair na oferta do AFSC

Gráfico 57: Tipo de equipamento em S15 (esq.) e S16 (dir.)Gráfico 56: Histórico de capacidade da Ryanair no AFSC
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Como já é habitual, a Ryanair é uma das 
companhias mais ativas do aeroporto do Porto e 
esta temporada não será exceção. O crescimento 
continua elevado e é apenas superado, em valor 
absoluto, pelos crescimentos da easyJet e da 
Transavia. As principais novidades são as novas 
rotas para Colónia, Copenhaga e Milão Malpensa, 
bem como o desaparecimento da ligação direta a 
Maastricht.

Colónia transita de W15, mantendo as mesmas 4 
frequências semanais (2ªf, 4ªf, 6ªf e Domingos). Já a 
ligação à capital dinamarquesa, desaparecida dos 
painéis do aeroporto desde que a Sata a cancelou 
em 2013, inicia a 28 de Março com 3 frequências 
semanais (2ª, 4ª e 6ªf). Será a segunda tentativa 

de entrada da Ryanair no mercado nórdico a 
partir do Porto, depois da má experiência com a 
rota de Estocolmo (Skavsta) entre Outubro 2007 
e Maio 2008. Desta vez a companhia irlandesa 
terá a seu favor um sector mais curto, um nível de 
procura bastante superior, melhores frequências, 
uma conjuntura económica mais favorável e 
combustível mais barato. Finalmente, Milão 
Malpensa terá inicio a 1 de Setembro e contará com 
4 frequências semanais (2ª, 4ªf, 6ªf e Domingos). A 
segunda ligação da Ryanair ao coração industrial 
de Itália resulta do aproveitamento do espaço vazio 
deixado pela TAP, que abandona os voos diretos 
entre o Porto e Milão a partir desta temporada de 
Verão.

Contrariamente a S15, em que o grosso do 
crescimento esteve concentrado no mercado 
nacional e alemão, este Verão será mais distribuído. 
O resultado acaba por ser natural, visto que os 
grandes investimentos realizados em S15 nas 
rotas de Lisboa e Ponta Delgada dificilmente se 
poderiam repetir. Igualmente importante é o facto 
de todos os mercados, à exceção do Holandês 
pelo cancelamento de Masstricht, crescem, num 
importante sinal de solidez e maturidade da 
operação. 

Quadro 5: Contribuição para a variação de capacidade da Ryanair no 
Porto, nas temporadas S15 e S16. Fonte: Ryanair

S15 S16
Portugal 53% Dinamarca 21%
Alemanha 20% Alemanha 20%
França 13% Reino Unido 20%
Espanha 7% França 17%
Itália 6% Portugal 14%
Holanda 1% Espanha 10%
Bélgica = Irlanda 3%
Irlanda = Bélgica 2%
Reino Unido = Itália 2%

Holanda -9%

Relembrando que a estratégia da Ryanair no Porto 
tem em vista superar os 5 milhões de passageiros 
transportados de e para o aeroporto Francisco 
Sá Carneiro em 2018, poder-se-ia dizer que a 
programação de S16 está dentro das expectativas. 
Para as próximas temporadas provavelmente 
podermos esperar um crescimento mais forte, 
nomeadamente com a passagem para S17 dos 
reforços anunciados para as rotas de Barcelona, 
Bruxelas e Milão em resposta ao abandono da TAP 
das mesmas. 

Lisboa
Londres
Madrid
Paris

20% (-2pp)

39% (-2pp)

28% 
(-14pp)

45% (+3pp)

Gráfico 58: Quota de lugares da Ryanair, por mercado
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Gráfico 59: Evolução do nº de lugares oferecidos

Gráfico 60: Média de voos por semana e peso da Sata Internacional na oferta do AFSC

Gráfico 62: Tipo de equipamento em S15 (esq.) e S16 (dir.)Gráfico 61: Histórico de capacidade da Sata Internacional no AFSC
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A Sata Internacional reduz a sua presença no 
Porto pelo 2º Verão consecutivo, principalmente 
pelo corte dos voos para Munique, mas também 
por alguma redução na ligação a Ponta Delgada. 
As rotas da Terceira e de Toronto e da Terceira 
mantém-se na mesma.

A operação da Sata entre o Porto e Munique 
nunca foi brilhante, o que se refletia nos resultados 
pobres que os voos iam conseguindo. Felizmente 
para a companhia açoriana, o timing da retirada 
não podia ser melhor. Se em anos anteriores 
já tinha grandes dificuldades, este ano com a 
concorrência de 3 voos semanais da Transavia e 4 
semanais da Lufthansa seria bem pior.

Por outro lado, o impacto da liberalização nos 
voos para os Açores parece ter sido quase todo 
antecipado em S15. Mesmo assim, este verão há 
uma nova redução do nº de lugares para Ponta 
Delgada, desta vez na casa dos -4%. Não sendo 
um valor particularmente animador também não 
é mau, isto se tivermos em conta que em S15 a 
oferta no corredor quase duplicou com a entrada 
da Ryanair.

Entretanto continua o processo de “reestruturação” 
da Sata Internacional. A companhia já começa 
a apresentar alguns elementos da nova marca, 
Azores Airlines, e já recebeu 1 dos 2 Airbus 330 
previstos. Procedeu ainda à substituição de um dos 
A320 que operava, configurado com 160 lugares, 
por um outro com 180 lugares, mais densificado 
e adaptado à realidade do mercado. Apesar disto, 
continuam sem se ver mudanças mais profundas, 
incisivas e ambiciosas. Tradicionalmente a Sata 
copiou o que a TAP fazia. Com esta última a 
passar por um plano profundo de reestruturação 
e reformulação do negocio, seria bom que essa 
tendência se mantivesse e que algumas das boas 
decisões da TAP inspirem a Sata. 

Foto: Paulo Santos

Ponta Delgada
Toronto

27% (-4pp)

46% (-1pp)

Gráfico 63: Quota de lugares da Sata Internacional, por mercado
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Gráfico 64: Evolução do nº de lugares oferecidos

Gráfico 65: Média de voos por semana e peso da Swiss na oferta do AFSC

Gráfico 67: Tipo de equipamento em S15 (esq.) e S16 (dir.)Gráfico 66: Histórico de capacidade da Swiss no AFSC
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Depois de 2 temporadas de crescimento intenso, 
a Swiss abranda o ritmo em S16. O aumento de 
capacidade previsto para este Verão é de 11%, 
estando previstos mais voos tanto para Genebra 
como para Zurique.

No caso da ligação a Zurique, o principal destaque 
é o facto da Swiss conseguir arrebatar o lugar 
de líder de capacidade à TAP. Ainda assim perde 
cerca de 5 pontos percentuais de quota, uma vez 
que a tarte fica maior com a entrada em cena da 
Vueling, que também vai ligar o Porto a Zurique 
em voo direto. Será interessante saber como 
reagirá a Swiss perante um operador low-cost. A 
introdução de tarifas one-way sem penalização, 
tal como existem na rota de Genebra e noutras 

rotas a partir de Zurique onde há concorrência 
low-cost, seria muito interessante e ajudaria a 
estimular a procura. Poder-se-ia colocar a questão 
do crescimento futuro da Swiss, que com o atual 
nível de frequências terá sempre dificuldade em 
explorar devidamente o potencial do hub de ZRH, 
mas a julgar pelos preços praticados atualmente 
nesta ligação continua a haver espaço para 
esse estimulo sem comprometer demasiado a 
rentabilidade dos operadores. 

Para Genebra, apesar da redução prevista pela 
TAP, a Swiss perde quota de capacidade porque o 
crescimento que tem previsto é muito inferior ao 
previsto pela easyJet. A baixa quota da companhia 
suíça nesta rota continua a ser uma fraqueza 
que eventualmente terá que ser ultrapassada. 
Dificilmente competirá com os números da 
easyJet, mas à medida que a TAP vai ficando mais 
pequena seria expectável que a Swiss aproveitasse 
para crescer. Tal não se verifica este Verão muito 
por culpa do anuncio tardio das intenções da TAP, 
mas será importante observar o que acontece já 
em W16 e em S17.

Foto: Jid Webb
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Gráfico 68: Quota de lugares da Swiss, por mercado
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Gráfico 69: Evolução do nº de lugares oferecidos

Gráfico 70: Média de voos por semana e peso da TAAG Angola Airlines na oferta do AFSC

Gráfico 72: Tipo de equipamento em S15 (esq.) e S16 (dir.)Gráfico 71: Histórico de capacidade da TAAG Angola Airlines no AFSC
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A programação da TAAG para este Verão é 
praticamente idêntica à de S15: 3 voos semanais 
diretos entre o Porto e Luanda, operados por um 
misto de aviões Boeing 777-200ER (B772) e 777-
300ER (B773). A capacidade desce ligeiramente 
pelo facto de este ano todos os B772 já estarem 
reconfigurados com 235 lugares, -20 que a antiga 
configuração de 255 lugares.

Agora sob gestão da Emirates, uma das mais 
conceituadas e bem geridas companhias do 
Mundo, a TAAG tem estado a preparar várias 
mudanças importantes com vista a crescer e 
melhorar a sua competitividade. Dentro desse lote, 
as mais relevantes do ponto de vista do Porto são 
a passagem gradual de um modelo ponto-a-ponto 
para um modelo hub-and-spoke, a racionalização 
e expansão das redes doméstica e africana, a 
redução de custos operacionais e o objetivo de 
sair da lista negra da UE. Com estas mudanças a 
transportadora angolana estará bem posicionada 
para captar novos passageiros e prestar um 
serviço mais completo aos existentes. 

As más condições económicas em Angola 
parecem não estar a afetar o ritmo de crescimento 
previsto pela TAAG, que mantém em linhas gerais 

o plano de expansão delineado antes da crise. 
Angola é um mercado de acesso muito restrito 
onde historicamente a capacidade sempre esteve 
muito abaixo da procura e onde o potencial de 
6ª liberdade (ligações) ainda não está explorado. 
O espelho mais claro desta situação é o aumento 
previsto pela TAAG nas suas duas rotas brasileiras, 
Luanda-São Paulo e Luanda-Rio de Janeiro, 
teoricamente duplamente afetadas pelas crises 
angolana e brasileira.

É nesse contexto que vemos a TAAG aumentar 
também o nº de voos entre Luanda e Lisboa, 
noticia que não teria particular relevância para o 
Porto não fosse o facto desse aumento esgotar o 
nº de frequências à disposição da TAAG para voar 
entre Angola e Portugal. Isto significa que até futura 
revisão, só será possível à companhia angolana 
crescer no Porto à custa de voos em Lisboa e vice-
versa. No meio de toda a polémica com a TAP, 
este é um assunto que não tem recebido a devida 
atenção e que urge resolver. Aliás, uma proposta 
de renegociação do bilateral proposta pelo lado 
português, cujas frequências não estão esgotadas 
nem se espera que venham a esgotar no futuro 
próximo, seguramente será bem-recebida do 
lado angolano, que esgotou as suas. No passado, 

quando a TAP era uma empresa 100% pública, ter-
se-ia entendido algum protecionismo por parte do 
Estado Português. Hoje, com a empresa entregue 
a mãos privadas (teoricamente em mãos públcas, 
mas com os privados a mandarem na prática) e 
atuando como tal, uma atitude protecionista seria 
incompreensível e injustificável.

A referencia temporal mais adequada seria a 
abertura do novo aeroporto internacional de 
Luanda no segundo semestre de 2017. A nova 
infraestrutura é fundamental para que a TAAG 
possa fazer de Luanda um hub, nomeadamente 
para destinos como Moçambique ou África do Sul, 
ao passo que essas ligações são fundamentais 
para que o nº de voos entre o Porto e Angola possa 
crescer. Entretanto, se as coisas continuarem na 
mesma, o AFSC arrisca-se a deixar passar uma 
oportunidade importantíssima para si e para a 
região.
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Gráfico 74: Média de voos por semana e peso da TAP Portugal na oferta do AFSC

Gráfico 76: Tipo de equipamento em S15 (esq.) e S16 (dir.)Gráfico 75: Histórico de capacidade da TAP Portugal no AFSC
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A programação da TAP para S16 esconde poucas 
surpresas. Destaca-se o novo serviço Ponte 
Aérea, a reestruturação das redes europeia e 
intercontinental e para os charters. No total, em voos 
comercializados pela TAP há um aumento no nº de 
voos na casa dos 5% e uma redução no nº de lugares 
em cerca de 2% (1% se contabilizarmos os charters). 

Sobre o serviço Ponte Aérea, conta com 18 voos 
diários entre o Porto e Lisboa e uma frequência 
mínima de 1 voo cada hora entre as 7h da manhã e 
as 9h da noite (saídas do Porto às ’30 e de Lisboa 
à hora certa). O serviço está direcionado tanto 
aos passageiros em ligação como aos ponto-
a-ponto. Para os primeiros, os novos horários 
permitem reduzir tempos, preços de ligação, e, 

por conseguinte, o incómodo que supõe a troca 
de avião. Para os segundos, a nova estrutura 
tarifaria mais leve e sem penalização por sentido, 
a flexibilidade de poder trocar de voo no próprio 
dia e as prometidas reduções de tempos no 
AFSC e na Portela, nomeadamente a utilização 
de canais exclusivos e o facto do passageiro 
apenas necessitar de chegar ao aeroporto 25min 
antes do voo, prometem um produto muito 
interessante e competitivo para o consumidor.

No que toca à restante rede, a TAP elimina as ligações 
a Barcelona, Bruxelas, Caracas, Milão Malpensa, 
Porto Santo e Roma Fiumicino, reduz capacidade 
nas rotas de Funchal, Genebra, Londres Gatwick, 
Nova Iorque Newark, Paris Orly, Rio de Janeiro 
Galeão e São Paulo Guarulhos, mantém inalterada 
Zurique e aumenta Amesterdão, Luxemburgo e 
Madrid. Mais do que os lugares perdidos, o mais 
importante é provavelmente o sinal que esta 
reestruturação deixa transparecer: os voos da 
TAP no Porto já não são estáticos, e podem ser 
reduzidos ou cancelados caso se justifique. Um 
sinal que a concorrência já interpretou como 
tal e que motiva uma maior pressão nas rotas 
operadas pela companhia nacional no AFSC.

A última novidade diz respeito aos charters 
para Marrocos e para as ilhas de Menorca e 
do Sal. Contrariamente a Lisboa, a TAP nunca 
aproveitou completamente a frota que estava 
baseada no Porto, que sempre teve um período 
de utilização diário relativamente baixo. Estes 
charters, não sendo responsabilidade comercial 
da TAP, são uma boa forma de aumentar esse 
período e consequentemente aumentar a 
rentabilidade global da operação no Porto.

Há muitos anos que se justificava uma grande 
reforma da operação da TAP no AFSC. As alterações 
que observamos este Verão, embora pudessem 
ter ido mais longe, não deixam de ser um passo 
importante e um reconhecimento dessa mesma 
realidade. A saída da companhia das 4 rotas 
europeias mencionadas anteriormente quebrará 
alguma fragmentação excessiva nessas ligações, 
deixando a concorrência consolidar a sua oferta 
e permitindo à TAP focar-se naquelas rotas onde 
tem mercado e vantagens comparativas. Por sua 
vez a nova Ponte Aérea permite melhorar muito 
significativamente a competitividade do Porto 
para destinos indiretos e estabelecer cada vez mais 
o avião como meio de transporte viável entre as 
duas principais áreas metropolitanas portuguesas.

Funchal
Genebra
Lisboa
Paris

22% (-10pp)
72% (+14pp)

36% (-11pp)

18% (-6pp)

Gráfico 77: Quota de lugares da TAP Portugal, por mercado
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Gráfico 78: Evolução do nº de lugares oferecidos

Gráfico 79: Média de voos por semana e peso da Transavia na oferta do AFSC

Gráfico 81: Tipo de equipamento em S15 (esq.) e S16 (dir.)Gráfico 80: Histórico de capacidade da Transavia no AFSC
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Responsável por quase ¼ do aumento de lugares 
do AFSC em S16, a Transavia prepara-se para dar 
mais um grande salto. Destaque para a nova rota 
de Munique, para a introdução de um NST 6x por 
semana para Paris Orly e novas frequências para 
Amesterdão e Lyon. Serão quase 700.000 lugares 
disponíveis, 40% mais que em S15.

No caso de Munique a oferta será de 3 voos 
semanais, às 3ªf, 5ªf e Domingos, e inclui-se na 
abertura de uma base operacional da Transavia 
no aeroporto alemão. Num momento inicial vai 
estar sozinha na rota, mas a partir de 24 de Abril 
contará com a companhia de 4 voos semanais da 
Lufthansa, embora haja pouca sobreposição nos 
dias de operação. Dos 6 destinos que a companhia 

opera a partir do Porto, este será aquele com 
menos voos.

Relativamente a Paris Orly, mantém o titulo de 
principal rota da Transavia em nº de lugares e 
recebe +6 voos semanais. As novas frequências 
têm saem do Porto às 6h da manhã (todos os dias, 
exceto Domingos) e partem de Paris por volta das 
22h (todos os dias, exceto Sábados), permitindo 
fazer a viagem de ida e volta no mesmo dia. A 
aposta neste night stop pretende consolidar a 
oferta horária da Transavia nesta rota e promover 
os seus serviços junto do mercado de negócios. De 
destacar que com os cortes da TAP a companhia 
do Grupo AF-KLM sobe à liderança da rota por 
número de frequências e lugares.

Amesterdão e Lyon também recebem mais 
voos, enquanto Funchal e Nantes se mantém 
praticamente inalteradas. A rota holandesa 
chega finalmente ao voo diário, um passo muito 
importante numa ligação que também serve 
de alimentação ao hub da KLM. Os horários 
atuais conseguem fazer uma boa cobertura, 
principalmente no sentido Amesterdão-Porto, mas 
nota-se a falta de um 2º voo que tivesse o mesmo 
efeito no sentido Porto-Amesterdão. Quanto a 

Lyon, duplica o nº de frequências de 3 para 6xw e 
fica muito perto do voo diário. 

Depois de algum desanimo por ter visto cair 
o projeto Transavia Europe em 2014, que 
contemplava uma base no Porto, a programação 
deste Verão combinada com a abertura da base 
em Munique e com o NST são sinais extremamente 
positivos que reavivam essa possibilidade para o 
futuro. As noticias que tem saído a público indicam 
que há já negociações avançadas entre sindicatos 
de pilotos e direção do Grupo AF-KLM para futuras 
expansões da Transavia fora de França e Holanda. 
O nível de compromisso e aposta da companhia 
no Porto já é muito grande, e só peca por estar 
forçosamente limitado a rotas que toquem uma 
das bases já existentes. Sem essa restrição e 
com aviões baseados, a Transavia teria todas as 
condições para ser uma das 3 maiores companhias 
a operar no AFSC.

Paris
Lyon
Funchal
Amesterdão
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31% 
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31%     (+2pp)

Gráfico 82: Quota de lugares da Transavia, por mercado
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Um ano depois de ter chegado ao Porto, a Turkish 
Airlines volta a apostar no AFSC. A novidade é a 
introdução de 3 frequências semanais adicionais, 
a partir de 17 de Maio, que elevam a ligação ao 
aeroporto de Istambul Atatürk a voo diário. Um 
salto fundamental para que o hub da companhia 
turca se possa afirmar enquanto plataforma 
giratória para a Ásia, África, Médio Oriente e Europa 
de Leste, competindo cada vez mais com outros 
hubs europeus ligados com maior frequência ao 
Porto.

As 3 novas frequências têm horários ligeiramente 
diferentes das 4 já existentes, com partidas 
marcadas 3h antes do que as existentes. À falta de 
um 2º diário, esta variedade horária acaba por ser 
a melhor maneira de reduzir tempos de escala. No 
quadro 6 podemos observar uma pequena lista 
com alguns dos destinos afetados mais relevantes, 
com destaque para a grande redução dos tempos 
dos voos asiáticos no sentido Ásia-Porto mas 
principalmente para a Índia no sentido Porto-
Índia. Até agora estas últimas requeriam passar 
a noite em Istambul, o que reduzia muito a sua 
competitividade relativamente a outras opções 
indiretas como Frankfurt ou Amesterdão.  

Quadro 6: Exemplos de redução dos melhores tempos de ligação via 
Istambul, com os novos horários. Fonte: Turkish Airlines

???-IST-OPO OPO-IST-???
Bangkok -3h15 Almaty -3h50
Bucareste -3h15 Amã -1h55
Hong Kong -3h15 Ancara -0h25
Joanesburgo -3h15 Baku -1h05

Maputo -3h15 Beirute -1h45
Moscovo -3h15 Bombaim -20h40
Seul -3h15 Doha -0h20
Singapura -3h15 Izmir -2h20
Tel Aviv -3h15 Kuwait -1h45
Tóquio -3h15 Nova Deli -20h40
Xangai -3h15 Tel Aviv -0h40

Os novos horários, combinados com as alterações 
nas rotas intercontinentais da TAP a partir do 
Porto, significam que estes voos poderão ainda 
beneficiar de passageiros em transferência 
também no AFSC. Garantidamente serão sempre 
fluxos marginais, mas no fim de contas tudo soma. 
 
Atingir o voo diário o quanto antes era um dos 
objetivos da Turkish quando há 1 ano apostaram no 
Porto. Hoje essa frequência diária é uma realidade, 
mas é preciso mais. Ainda que os horários estejam 
bem planeados, com 1 voo diário é difícil cobrir 
todas as ligações. Por exemplo, as ligações no 

mesmo dia Porto-Índia só são possíveis 3x por 
semana, apesar da Turkish voar todos os dias tanto 
para o Porto como para a Índia. O passo seguinte 
seria, portanto, que em alguns dias da semana 
pudéssemos ver ambos voos operar lado a lado 
até atingir os 2 diários.
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Gráfico 87: Evolução do nº de lugares oferecidos
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A Vueling continua a trajetória ascendente no 
aeroporto do Porto. A companhia catalã aumenta 
o nº destinos disponíveis de 3 para 5, com a 
incorporação das rotas de Amesterdão e Zurique, 
e introduz mais capacidade nas rotas de Barcelona 
e Paris Orly. No total o aumento de capacidade é da 
ordem dos +44% comparativamente à temporada 
de Verão 2015.

Os voos para Amesterdão começam a 23 de Abril 
2016 e serão efetuados às 3ªf, 4ªf, 5ªf e Sábados. O 
início da operação coincide com a abertura da base 
operacional da Vueling naquele aeroporto, e vai 
concorrer com os voos diários da TAP e da Transavia. 
Com uma oferta de aproximadamente 40.000 
lugares, a entrada da Vueling é forte e permite-lhe 

ter logo de inicio uma quota de capacidade de 23%.

Já os voos para Zurique chegam mais tarde, a 3 
de Junho 2016, e serão operados às 2ªf, 5ªf e 6ªf. 
Os dois operadores atuais da ligação são a Swiss, 
com até 8 voos semanais, e a TAP com voo diário. 
De sublinhar que tratando-se de duas companhias 
tradicionais, é muito provável que a chegada de 
uma low-cost como a Vueling agite o mercado e 
estimule significativamente procura. O aumento de 
capacidade nesta rota será de 23%, com a companhia 
catalã a ser responsável por 85% desse valor.

A ligação a Barcelona também vai crescer, com 
quase 20.000 lugares adicionais e podendo 
chegar aos 11 voos por semana. A anúncio foi 
feito antes de se saber que a TAP ia abandonar 
a rota, pelo que é expectável que no próximo 
verão vejamos ainda mais voos da Vueling para a 
Catalunha. Para W16 já foi anunciada a duplicação 
da operação em resposta a esse movimento da 
TAP, o que cria ainda mais expectativas em relação 
a S17. A consolidação da rota de Barcelona em 2 
operadores é uma excelente oportunidade para a 
transportadora catalã, uma das mais experientes 
na Europa em recuperar voos abandonados por 
companhias de bandeira. Recorde-se que a Vueling 

faz ligações em Barcelona, que funcionando com 
um hub não conta com a habitual organização 
em ondas de ligações. Isto significa que precisa 
de várias frequências diárias para oferecer um 
produto com escala minimamente competitivo.

Finalmente, Paris Orly também recebe 
mais capacidade, embora sem aumento de 
frequências. Neste caso a diferença está no 
tipo de avião programado, que para boa parte 
da temporada deixa de ser o habitual Airbus 
320 de 180 lugares e passa a ser um dos novos 
Airbus 321 de 220 lugares. O efeito é equivalente 
ao de acrescentar +1 voo por semana em A320, 
aproximadamente 10.000 lugares adicionais.

Apesar do forte crescimento, a operação da 
Vueling no AFSC continua a andar um pouco a 
reboque das opções estratégicas tomadas para 
a operação na Portela. Além disso, a presença 
da companhia no Porto continua a ser muito 
mais fraca da que tem noutros aeroportos 
peninsulares, não só os comparáveis em 
tamanho, mas também em muitos outros bem 
mais pequenos. A oportunidade para acabar 
com essas diferenças existe e será interessante 
acompanhar se realmente tal se concretiza.
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Gráfico 91: Quota de lugares da Vueling, por mercado
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Um ano depois de ter dado os primeiros passos no 
mercado português, a Wizz Air chega este Verão 
ao aeroporto do Porto, com voos diretos para 
Varsóvia. A ligação direta à capital polaca arranca 
a 15 de Maio, com 2 frequências semanais (4ªf e 
Domingos) operadas em equipamento Airbus 320 
de 180 lugares.

A capital polaca é um dos mercados que gera 
maior volume de passageiros indiretos entre o 
Porto e o Leste da Europa, tendo apresentado 
crescimentos de dois dígitos nos últimos anos. 
Ainda assim há que reconhecer que esse volume 
é ainda pequeno, em parte porque reflete o 
tamanho do mercado, mas também porque muita 
gente “escapa” à contabilidade comprando 2 
bilhetes separados com ligações por sua conta 
(muitas vezes mais baratas) em vez de 1 bilhete 
com ligação garantida. Este desfasamento, que 
afeta as principais rotas para o Leste, combinado 
com a longa duração dos voos em questão e a 
cada vez maior atenção das companhias aéreas 
europeias aos seus custos de oportunidade tem 
dificultado a abertura de ligações como esta. A 
nova operação Porto-Varsóvia reveste-se assim 
de importância dupla, uma vez que servirá de 
exemplo para futuras avaliações de potencial de 

rotas/frequências entre o AFSC e aquela parte do 
velho continente.

Já Wizz Air é não só a maior companhia aérea da 
Europa de Leste, mas também uma das que mais 
cresce em todo o continente e uma referencia 
a nível de baixos custos operacionais, a par da 
Ryanair. Com aspirações pan-europeias, uma frota 
de 67 aviões com outros 144 em encomenda, a 
Wizz Air é uma companhia para a qual devemos 
olhar com especial atenção. O futuro da aviação 
europeia, e por consequência do AFSC, está cada

vez mais ligado a este tipo de companhias. Sem 
ir mais longe, este Verão, das 5 companhias com 
mais lugares de/para o Porto, 2 são pan-europeias 
e 2 têm a ambição de o ser no futuro.

Foto: Blog Skiespassion
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França
Portugal
Espanha

Alemanha
Suíça

Reino Unido
Bélgica

Holanda
Luxemburgo

Itália
Brasil

Canadá
Turquia
Angola

Dinamarca
EUA

Irlanda

0.15M 0.30M 0.45M 0.60M 0.75M 0.90M 1.05M 1.20M 1.35M 1.50M 1.65M 1.80M 1.95M1.95M 1.80M 1.65M 1.50M 1.35M 1.20M 1.05M 0.90M 0.75M 0.60M 0.45M 0.30M 0.15M

Polónia
República Checa

Israel
Venezuela

Nº de lugares

S15     |     S16



Alemanha

Quadro 7: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas, no mercado Porto-Alemanha

SXF BRE CGN DTM DUS STR FRA HAM FKB FMM MUC % S16/S15

easyJet 100% +121%

Eurowings 100% +14%

Lufthansa 89% 11% +14%

Ryanair 13% 6% 13% 6% 10% 26% 10% 7% 10% +7%

Transavia 100% -

Quadro 8: Quota de capacidade de cada companhia aérea por destino, no mercado Porto-Alemanha

SXF BRE CGN DTM DUS STR FRA HAM FKB FMM MUC Alemanha

Eurowings 36% 3%

easyJet 100% 4%

Lufthansa 73% 43% 38%

Ryanair 100% 100% 100% 100% 64% 27% 100% 100% 100% 49%

Transavia 57% 6%

% S16/S15 0% -31% - -16% +11% +121% -1% 0% +2% -3% +287% +20%

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 x1.000S15 | S16

Variação % S16/S15 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% >100%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total Alemanha
Berlim (SXF)

Bremen (BRE)

Colónia (CGN)
Dortmund (DTM)

Düsseldorf (DUS, NRN)
Estugarda (STR)

Frankfurt (FRA, HHN)
Hamburgo (HAM)

Karlsruhe/Baden-Baden (FKB)

Memmingen (FMM)
Munique (MUC)
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Bélgica
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 x1.000S15 | S16

Variação % S16/S15 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% >100%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total Bélgica
Bruxelas Charleroi (CRL)

Bruxelas Zaventem (BRU)

Quadro 9: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas, no mercado Porto-Bélgica

CRL BRU % S16/S15

Brussels Airlines 100% +72%

Ryanair 43% 57% +1%

Vueling 100% +0%

Quadro 10: Quota de capacidade de cada companhia aérea por destino, no mercado Porto-Bélgica

CRL BRU Bélgica

Brussels Airlines 46% 37%

Ryanair 100% 34% 47%

Vueling 20% 16%

% S16/S15 +1% +3% +3%
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França

0.15 0.30 0.45 0.60 0.75 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80 1.951.95 1.80 1.65 1.50 1.35 1.20 1.05 0.90 0.75 0.60 0.45 0.30 0.15Nº de Lugares
(Milhões)

Nº de Lugares
(Milhões)

S15 | S16

Variação % S16/S15 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% >100%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total França
Bordéus (BOD)

Carcassonne (CCF)

Clermont-Ferrand (CFE)
Dole (DLE)

Estrasburgo (SXB)
La Rochelle (LRH)

Lille (LIL)
Lorient (LRT)

Lyon (LYS)
Marselha (MRS)

Nantes (NTE)
Paris (BVA, CDG, ORY)

Toulouse (TLS)
Tours (TUF)
Vatry (XCR)

St. Etienne (EBU)

Paris Beauvais (BVA)
Paris CDG (CDG)
Paris Orly (ORY)

64 Verão IATA 2016, AFSC



França

Quadro 11: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas, no mercado Porto-França

BOD DLE EBU LIL LYS MRS NTE PAR TLS TUF % S16/S15

Aigle Azur 30% 70% +73%

easyJet 35% 15% 36% 14% +24%

Ryanair 6% 6% 8% 6% 15% 30% 6% +3%

TAP Portugal 100% -31%

Transavia 17% 11% 72% +42%

Vueling 100% +12%

Quadro 12: Quota de capacidade de cada companhia aérea por destino, no mercado Porto-França

BOD DLE EBU LIL LYS MRS NTE PAR TLS TUF França

Aigle Azur 17% 9% 7%

easyJet 52% 54% 13% 100% 19%

Ryanair 100% 100% 100% 100% 100% 20% 100% 36%

TAP Portugal 18% 9%

Transavia 31% 46% 31% 24%

Vueling 9% 5%

% S16/S15 +1% +2% +2% +2% +93% +9% +8% +4% +43% +7% +12%
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Espanha
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 x1.000S15 | S16

Variação % S16/S15 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% >100%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total Espanha
Barcelona (BCN)
Las Palmas (LPA)

Madrid (MAD)
Menorca (MAH)

Palma de Maiorca (PMI)
Tenerife Sul (TFS)

Valencia (VLC)

Quadro 13: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas, no mercado Porto-Espanha

BCN LPA MAD MAH PMI TFS VLC % S16/S15

Air Europa 82% 8% 9% -11%

Iberia / Air Nostrum 99% 1% +27%

Ryanair 32% 3% 40% 10% 3% 11% +3%

TAP Portugal 100% -53%

Vueling 100% +23%

Quadro 14: Quota de capacidade de cada companhia aérea por destino, no mercado Porto-Espanha

BCN LPA MAD MAH PMI TFS VLC Espanha

Air Europa 11% 86% 11% 7%

Iberia / Air Nostrum 38% 14% 89% 21%

Ryanair 58% 100% 39% 100% 100% 53%

TAP Portugal 12% 7%

Vueling 42% 12%

% S16/S15 -14% 0% +7% -5% +8% -6% +8% -4%
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Holanda
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 x1.000S15 | S16

Variação % S16/S15 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% >100%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total Holanda
Amesterdão (AMS)

Eindhoven (EIN)

Maastricht (MST)

Quadro 15: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas, no mercado Porto-Holanda

AMS EIN % S16/S15

Ryanair 100% +10%

TAP Portugal 100% +30%

Transavia 100% +27%

Vueling 100% -

Quadro 16: Quota de capacidade de cada companhia aérea por destino, no mercado Porto-Holanda

AMS EIN Holanda

Ryanair 100% 26%

TAP Portugal 31% 23%

Transavia 46% 39%

Vueling 23% 12%

% S16/S15 +67% +10% +2%
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Itália
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 x1.000S15 | S16

Variação % S16/S15 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% >100%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total Itália
Bolonha (BLQ)

Milão (BGY, MXP)

Roma (CIA, FCO)

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

Quadro 17: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas, no mercado Porto-Itália

BLQ MIL ROM % S16/S15

Ryanair 16% 67% 17% +1%

TAP Portugal 100% -99%

Quadro 18: Quota de capacidade de cada companhia aérea por destino, no mercado Porto-Itália

BLQ MIL ROM Itália

Ryanair 100% 99% 100% 99%

TAP Portugal 1% 1%

% S16/S15 -32% -25% -58% -34%
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Portugal
150 300 450 600 750 900 1.050 1.200 1.350 1.500 1.650 1.800 1.9501.950 1.800 1.650 1.500 1.350 1.200 1.050 900 750 600 450 300 1501.000x x1.000S15 | S16

Variação % S16/S15 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% >100%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total Portugal
Faro (FAO)

Funchal (FNC)

Lisboa (LIS)
Ponta Delgada (PDL)

Porto Santo (PXO)
Terceira (TER)

Quadro 19: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas, no mercado doméstico a partir do Porto

FAO FNC LIS PDL TER % S16/S15

easyJet 100% -

Ryanair 31% 53% 15% +3%

Sata Internacional 86% 14% -5%

TAP Portugal 15% 85% +59%

Transavia 100% +10%

Quadro 20: Quota de capacidade de cada companhia aérea por destino, no mercado doméstico a partir do Porto

FAO FNC LIS PDL TER Portugal

easyJet 12% 2%

Ryanair 100% 28% 54% 31%

Sata Internacional 46% 100% 5%

TAP Portugal 36% 72% 50%

Transavia 53% 12%

% S16/S15 +5% +11% +52% +0% -7% +29%
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Reino Unido
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 x1.000S15 | S16

Variação % S16/S15 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% >100%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total Reino Unido
Bristol (BRS)

Liverpool (LPL)
Londres (LGW,LHR,LTN,STN)

Manchester (MAN)

Londres Gatwick (LGW)
Londres Heathrow (LHR)

Londres Luton (LTN)
Londres Stansted (STN)

Quadro 21: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas, no mercado Porto-Reino Unido

BRS LPL LON MAN % S16/S15

British Airways 100% +179%

easyJet 19% 61% 20% +16%

Ryanair 11% 89% +15%

TAP Portugal 100% -33%

Quadro 22: Quota de capacidade de cada companhia aérea por destino, no mercado Porto-Reino Unido

BRS LPL LON MAN Reino Unido

British Airways 13% 11%

easyJet 100% 24% 100% 32%

Ryanair 100% 45% 42%

TAP Portugal 18% 15%

% S16/S15 +24% -5% +15% +45% +15%
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Suíça
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 x1.000S15 | S16

Variação % S16/S15 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% >100%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total Suíça
Basileia (BSL)

Genebra (GVA)

Zurique (ZRH)

Quadro 23: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas, no mercado Porto-Suíça

BSL GVA ZRH % S16/S15

easyJet 31% 69% +20%

Swiss 46% 54% +11%

TAP Portugal 57% 43% -13%

Vueling 100% -

Quadro 24: Quota de capacidade de cada companhia aérea por destino, no mercado Porto-Suíça

BSL GVA ZRH Suíça

easyJet 100% 70% 61%

Swiss 12% 44% 17%

TAP Portugal 18% 40% 19%

Vueling 16% 3%

% S16/S15 +14% +11% +23% +14%
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Outros (Europa)
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 x1.000S15 | S16

Variação % S16/S15 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% >100%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total Outros (Europa)
Copenhaga (CPH)

Dublin (DUB)

Luxemburgo (LUX)
Praga (PRG)

Varsóvia (WAW)

CPH DUB LUX PRG WAW % S16/S15

CSA Czech Airlines 100% +52%

easyJet 100% +55%

Luxair 100% -2%

Ryanair 55% 45% +175%

TAP Portugal 100% +53%

Wizz Air 100% -

Quadro 26: Quota de capacidade de cada companhia aérea por destino em vários mercados Porto-Europa

CPH DUB LUX PRG WAW Outros (Europa)

CSA Czech Airlines 100% 6%

easyJet 23% 14%

Luxair 40% 24%

Ryanair 100% 100% 25%

TAP Portugal 37% 23%

Wizz Air 100% 8%

% S16/S15 - +23% +25% +52% - +62%

Quadro 25: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas em vários mercados Porto-Europa
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Atlântico Norte
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 x1.000S15 | S16

Variação % S16/S15 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% >100%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total Atlântico Norte
Montreal (YUL)

Nova Iorque Newark (EWR)

Toronto Pearson (YYZ)

Quadro 27: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas, no mercado Porto-América do Norte

YUL EWR YYZ % S16/S15

Air Transat 27% 73% +24%

Sata Internacional 100% +3%

TAP Portugal 100% -18%

Quadro 28: Quota de capacidade de cada companhia aérea por destino, no mercado Porto-América do Norte

YUL EWR YYZ Atlântico Norte

Air Transat 100% 73% 51%

Sata Internacional 27% 14%

TAP Portugal 100% 35%

% S16/S15 +13% -18% +20% +3%
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Atlântico Sul
75 150 225 300 375 450 525 600 675 750 825 900 925925 900 825 750 675 600 525 450 375 300 225 150 751.000x x1.000S15 | S16

Variação % S16/S15 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% >100%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total Atlântico Sul
Caracas (CCS)
Luanda (LAD)

Rio de Janeiro Galeão (GIG)
São Paulo Guarulhos (GRU)

Quadro 29: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas, nos mercados Porto-África e Porto-América do Sul

GIG GRU LAD % S16/S15

TAAG Angola Airlines 100% -1%

TAP Portugal 50% 50% -28%

Quadro 30: 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% 43%

TAP Portugal 100% 100% 57%

% S16/S15 -15% -15% -1% -19%
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Médio Oriente
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 x1.000S15 | S16

Variação % S16/S15 +10% +20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100% >100%-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% Nova rota

Total Médio Oriente
Istambul Atatürk (IST)

Tel Aviv (TLV)

Quadro 31: Quota de capacidade de cada destino na operação das companhias aéreas, no mercado Porto-Médio Oriente

IST TLV % S16/S15

Arkia 100% +87%

Turkish Airlines 100% +75%

Quadro 32: Quota de capacidade de cada companhia aérea por destino, no mercado Porto-Médio Oriente

IST TLV Médio Oriente

Arkia 100% 16%

Turkish Airlines 100% 84%

% S16/S15 +87% +75% +87%
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S04
S05
S06

S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16

0.5M 1.0M 1.5M 2.0M 2.5M 3.0M 3.5M 4.0M 4.5M 5.0M 5.5M 6.0M

Passageiros internacionais Total passageiros

6.0M 5.5M 5.0M 4.5M 4.0M 3.5M 3.0M 2.5M 2.0M 1.5M 1.0M 0.5M

Porto (OPO)
Galiza (VGO + SCQ + LCG)

(Estimativa)

6.5M6.5M



Porto (OPO)
Galiza (VGO+SCQ+LCG)

Vigo (VGO)

Santiago (SCQ)
Corunha (LCG)

0.1M 0.2M 0.3M 0.4M 0.5M 0.6M 0.7M 0.8M 0.9M 1.0M-0.1M ∆% nº de lugares S16/S15-0.2M-0.3M-0.4M-0.5M-0.6M-0.7M-0.8M-0.9M-1.0M

Porto (OPO)
Galiza (VGO+SCQ+LCG)

Vigo (VGO)

Santiago (SCQ)
Corunha (LCG)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 1005
Nº de destinos

Domésticos   |   Internacionais101520253035404550

Zurique (ZRH)

Roma (CIA, FCO)

Paris (BVA, CDG, ORY)

Milão (BGY, MXP)

Madrid (MAD)

Londres (LGW, LHR, LTN, STN)

Genebra (GVA)

Frankfurt (FRA, HHN)

Bruxelas (BRU, CRL)

Berlim (SXF, TXL)

Basileia (BSL)

Barcelona (BCN)

Amesterdão (AMS)

Nº de voos no Porto por cada 1 voo na Galiza, para o mesmo destino

Panorama Geral
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A captação de passageiros da Galiza para o 
aeroporto do Porto é um desígnio regional 
conhecido de todos. Mas, excluindo os poucos 
números que a ANA torna públicos, pouco se 
conheçe sobre a realidade dos 3 aeroportos 
galegos e a sua interacção com o AFSC. Para 
corrigir essa falha, neste pequeno capitulo fazemos 
uma leve comparação sobre as perspetivas para 
S16 na Galiza e no Porto, complementada por uma 
analise de mercados e do desnível competitivo 
que sofremos.

Nos últimos anos o fosso entre o Porto e os 
aeroportos galegos tem crescido a um ritmo muito 
elevado. A 2015 a diferença já foi tão grande que 
permitiu ao Francisco Sá Carneiro duplicar o nº 
de passageiros dos 3 aeroportos galegos juntos, 
e dificilmente se ficará por aqui. Tomando como 
referencia 2015, o AFSC precisaria de crescer, no 
mínimo, o dobro dos 3 galegos juntos para manter 
a distância. No caso da presente temporada, 
observamos que por cada lugar adicional do lado 
de lá da fronteira, há 4 no AFSC. E não sendo a 
variação do nº de lugares garante de aumentos  
de passageiros, é um dos melhores indicadores 
para prever essa mesma evolução. Acresce que 
históricamente as ocupações médias no Porto são 

mais altas que na Galiza, o que amplifica o efeito. A 
diferença de velocidades é tão grande que só em 
lugares novos o AFSC supera o nº de lugares total 
dos aeroportos da Corunha e de Vigo.

Em termos percentuais, é muito provável que a 
Galiza apresente valores mais expressivos que os 
do Porto. Contráriamente ao que apregoa alguma 
propaganda local galega, isto não quer dizer que as 
coisas estejam a correr mal ao Porto, simplesmente 
significa que eles partem de uma a base muito 
mais baixa. Esta ilusão, juntamente com o elevado 
grau de politização do tema aeroportuário na 
Galiza, conduz inevitavelmente a um relaxamento 
que a prazo é muito vantajoso para o Sá Carneiro.

A nível de destinos, a liderança do AFSC continua 
incontestável nos internacionais. Os aeroportos 
galegos continuam a ter um perfil de trafego 
principalmente domestico, refletindo-se numa a 
presença internacional muito limitada mas numa 
rede espanhola muito forte. Esta diferença de 
perfil é um dos motivos estruturais que justificam 
a atratividade crescente do AFSC na Galiza. 

A nível de frequências voltamos a ver uma grande 
diferença. Do ponto de vista de cada passageiro, 

a mais frequências maiores probabilidades de 
ter um serviço, seja em preço ou horário, que se 
adequa às suas necessidades. Do ponto de vista 
das companhias, que as rotas no Sá Carneiro 
tenham procura para múltiplas frequências 
desincentiva-os a duplicar rotas na Galiza, e 
incentiva os que já duplicaram a concentrar ou a 
canalizar o crescimento para o Porto, de forma a 
não perder terreno para a concorrência. 

Quadro 33: “Transferencias” de lugares entre o Porto e a Galiza, e 
vice-versa, em S16.

Companhia Destino Porto Galiza

Air France /
Transavia Paris +81.986 -30.704

easyJet Londres +6.456 -11.544
Ryanair Bolonha -10.962 +22.680

Turkish Airlines Istambul +28.720 -19.140
Vueling Zurique +23.052 -12.060

Total: +129.252 -50.768

Como se pode ver no quadro 33, essa a pressão 
existe e é nos muito favorável. A exceção neste 
caso é a rota Porto-Bolonha, que perde 1 frequência 
semanal, embora tal só aconteça a troco de taxas 
aeroportuárias artificialmente baixas e subsidiação 
pública completamente selvagem.
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A diferença no perfil de trafego do aeroporto do 
Porto e dos 3 galegos fica bem visível no gráfico 
da página 80. Observamos que praticamente toda 
a capacidade internacional está centrada no Sá 
Carneiro, com a exceção dos mercados irlandês, 
italiano e britânico. Também observamos a força 
que os aeroportos da Galiza tem no mercado 
espanhol, praticamente quadruplicando o nº de 
lugares que existem entre o Porto e Espanha.

Não existem grandes alterações relativamente 
a S15. Destacam-se os caso de Itália, mercado 
que ficou bastante tocado no Porto devido ao 
abandono das rotas de Milão Malpensa e Roma 

Fiumicino por parte da TAP, e da Turquia, com a 
Turkish Airlines a concentrar toda a operação no 
Porto. A situação de Italia é pontual e dificilmente 
se repetirá em S17.

Voltando à dependência da Galiza do mercado 
espanhol, é importante entender que mais que 
Espanha como um todo, essa dependência é 
sobretudo de dois destinos: Madrid e Barcelona. 
Juntos, absorvem mais de metade da capacidade 
dos aeroportos de Vigo, Santiago de Compostela 
e Corunha, com Madrid sozinha a ter 35% do total. 
Isto é especialmente relevante por dois motivos. 
O primeiro é que essa elevada capacidade, 
principalmente para Madrid, faz com que a Galiza 
tenha excelentes ligações com escala à maioria 
dos destinos que eles mais demandam, tanto 
em preço como em tempos de viagem. Isto 
representa uma dificuldade adicional à captação 
de passageiros para o Porto, nomeadamente 
os que pagam tarifas mais altas. Por outro lado, 
coloca-os extremamente vulneráveis à chegada 
do comboio de alta velocidade, prevista para o 
final da década. Outras regiões de Espanha já 
sofreram esse efeito e viram a oferta aérea para 
Madrid eclipsada em poucos anos pelo comboio. 
Aplicado à escala galega, o cenário mais provável 

é uma grande redução de frequências e do 
tamanho dos aviões, ficando o serviço direcionado 
para o ponto-a-ponto premium e para as ligações 
intercontinentais. Num cenário muito otimista, 
caberia a possibilidade de que o efeito fosse tão 
forte que levasse a que 1 ou mais aeroportos 
galegos baixassem da fasquia dos 500.000 
passageiros anuais. Nesse caso, o aeroporto 
em questão passaria a ter um horário operativo 
muito reduzido, restringindo significativamente a 
sua competitividade e provocando o seu fecho a 
médio prazo. 

Já o trafego no Porto apresenta uma distribuição 
muito menos concentrada, com vários destinos 
fortes mas sem depender excessivamente de 
nenhum deles. Ainda assim há que estar atentos 
ao peso dos voos para Lisboa. Os serviços da 
Ryanair, e principalmente a nova Ponte Aérea da 
TAP, são muito recentes e não tem a estabilidade 
que tem outras ligações como Paris, Londres ou 
Genebra. Além disso, são operações que precisam 
obrigatoriamente de frequências para funcionar, 
pelo que qualquer eventual redução pode ter 
um impacto relevante nas contas totais. Mesmo 
assim a situação global é mais favorável que a da 
concorrência.

Gráfico 96: Distribuição da capacidade disponivel, por destino
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Quando olhamos para a concorrência galega, 
partimos do principio que as condições 
competitivas são as mesmas que as nossas. 
Nada mais longe da realidade. Na verdade, há 
um desfasamento enorme entre as duas partes, 
nomeadamente a nível de taxas aeroportuárias e 
de subsídios públicos.

O Porto, enquanto segundo maior aeroporto da 
ANA, agora 100% privada, não se pode “dar ao 

luxo” de ter taxas aeroportuárias e receitas não-
aviação que não cubram, pelo menos, os custos 
de operação da infraestrutura. Já na Galiza, os 
aeroportos são geridos por uma empresa pública, 
a AENA, e podem acumular défices de exploração 
anuais na ordem dos 20M€. Para cobrir esse 
défice o nível de taxas teria que ser muito 
próximo do que é praticado no Sá Carneiro. Para 
avaliar esse impacto, no gráfico acima aparecem 
as colunas “Premium OPO” e “Dumping Taxas 

Galiza”. A primeira é uma estimativa de quanto as 
companhias aéreas pagaram/pagarão a mais por 
operar no AFSC, em S15 e S16, comparativamente 
aos preços praticados na Galiza. A segunda estima 
o valor em taxas aeroportuárias “perdoadas” às 
companhias aéreas que operam na Galiza, e que 
teria de ser cobrado caso esses aeroportos não 
pudessem ter défices de exploração. De salientar 
que todos os valores são estimativas e referem-se 
apenas às temporadas S15 e S16. 

Desnível Competitivo
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Poder-se-ia argumentar que a ANA dispõe de um 
sistema de incentivos muito agressivo, e que isso 
equilibra a balança ou até a inclina para o lado do 
Porto. O problema do argumento é que esquece 
que mesmo tendo direito ao desconto máximo, 
e considerando tudo o resto igual, a operação no 
Porto sai sempre mais cara do que na Galiza. Ignora 
ainda que a AENA dispõe de um programa muito 
parecido e com regras muito menos restritas, 
eliminando por completo qualquer vantagem ou 
dúvida que pudesse existir neste campo.

Outro argumento frequente é o de que em 
Portugal existe um outro programa, o Iniciative:PT, 
financiado pelo Estado Português e que subsidia 
as companhias aéreas. Novamente, o argumento 
não é válido. Para começar, o programa acabou 
em 2015 e não se aplica em 2016, embora o 
atual Governo já tenha sinalizado que o pretende 
recuperar no futuro. Depois, o Iniciative:PT nunca 
foi acumulável com o programa de descontos de 
taxas da ANA, forçando as companhias a escolher 
um ou outro caso cumprissem os requisitos de 
ambos. Finalmente, o programa era financiado 
com 50% capital público e 50% de capital 
privado, e não servia para passar um cheque em 
branco. Funcionava, isso sim, como um fundo a 

que as companhias aéreas podiam aceder, em 
condições muito especificas, exclusivamente 
para cofinanciar campanhas publicitárias em 
mercados estratégicos. A Galiza também investe 
em campanhas turísticas fora de portas sem que 
isso se considere um subsidio aos seus aeroportos. 
Novamente não existe uma vantagem comparativa 
para o aeroporto do Porto. Provas disso são o facto 
de nas várias edições do programa o Sá Carneiro 
ter sido o aeroporto nacional com menos rotas 
apoiadas, e o impacto zero no crescimento de 
este ano apesar do fim do programa.

Já os subsídios na Galiza são um fator altamente 
deformante do mercado e intrinsecamente 
ligado aos resultados dos aeroportos galegos. 
Recolhendo as variações nos subsídios públicos 
oferecidos às companhias aéreas que operam 
na Galiza, e comparando com a evolução dos 
aeroportos, as conclusões não podiam ser mais 
claras. Quando o valor dos subsídios aumenta, 
o tráfego também aumenta, e quando o valor 
dos subsídios diminui, o tráfego ressente-se. No 
período de 8 anos analisado, as únicas exceções 
foram o ano de 2011, em que houve crescimento 
apesar de uma diminuição do montante, e o ano de 
2013, em que o tráfego se manteve apesar de uma 

redução dos subsídios. Olhando para a tendência 
global, percebe-se que as rotas subsidiadas 
quase nunca se mantêm após a retirada do apoio 
público. As rotas merecedoras de subsidio na 
Galiza são geralmente definidas segundo critérios 
puramente políticos e com vista a proveitos de 
curto prazo, não estando apoiadas num plano de 
negócios válido ou numa intenção estratégica 
de nenhuma companhia aérea. Por isto mesmo, 
o custo do subsidio costuma ser muito elevado 
e as ligações imediatamente abandonadas assim 
acabam os euros das arcas públicas.

Quadro 34: Relação entre variação de subsídios a companhias aéreas na 
Galiza (em €) e evolução do nº de passageiros nos aeroportos galegos. 
Excluem-se as rotas entre a Galiza e Madrid, Barcelona e Canárias, bem 
como o subsidio do Concello da Corunha à Air Europa oferecido entre 
2013 e 2015.

∆ Subsídios ∆ Passageiros

2008 Aumentam Aumentam

2009 Diminuem Diminuem

2010 Aumentam Aumentam

2011 Diminuem Aumentam

2012 Diminuem Diminuem

2013 Diminuem Mantém

2014 Aumentam Aumentam

2015 Aumentam Aumentam



Quadro 37: Simulação do impacto provocado pelo subsidio do Concello de Vigo à Ryanair para o período 2016-2018, e respectiva comparação com o programa de apoios da ANA Aeroportos para o AFSC 

Desequilíbrio total: 6.264.079€ (Equivalente a um desconto de taxas de 134% por parte da ANA)

Quadro 36: Simulação do impacto provocado pelo subsidio do Concello de Vigo à Air Nostrum para o período 2015-2017, e respectiva comparação com o programa de apoios da ANA Aeroportos para o AFSC 

Quadro 35: Simulação do impacto provocado pelo subsidio do Concello de Vigo à Volotea para o período 2014-2016, e respectiva comparação com o programa de apoios da ANA Aeroportos para o AFSC 

Desequilíbrio total: 3.105.569€ (Equivalente a um desconto de taxas de 609% por parte da ANA)

Desequilíbrio total: 748.742€ (Equivalente a um desconto de taxas de 183% por parte da ANA)
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Ano 1: 2016 Ano 2: 2017 Ano 3: 2018

Ano 1: 2015 Ano 2: 2016 Ano 3: 2017

Ano 1: 2014 Ano 2: 2015 Ano 3: 2016

Taxas ANA

133.155€ 133.155€ 133.155€

96.888€
78.843€

-221.157€

c/desconto c/subsídio Taxas AENAc/descontoc/subsídio

O
PO

VG
O

-266% -41% -27%

Taxas ANA

136.332€ 136.332€ 136.332€

96.888€90.873€

-109.127€

c/desconto c/subsídio Taxas AENAc/descontoc/subsídio

O
PO

VG
O

-180% -33% -29%

Taxas ANA

139.530€ 139.530€ 139.530€

96.888€96.888€

-3.112€
c/desconto c/subsídio Taxas AENAc/descontoc/subsídio

O
PO

VG
O

-122% -31% -31%

Taxas ANA

114.741€ 87.525€ 87.525€
75.068€61.426€

-524.214€

c/desconto c/subsídio Taxas AENAc/descontoc/subsídio

O
PO

VG
O

-557%
-46% -35%

-699%

-30% -14%

Taxas ANA

227.304€ 200.542€ 200.542€

150.136€127.399€

-1.040.849€

c/desconto c/subsídio Taxas AENAc/descontoc/subsídio

O
PO

VG
O

-558% -44%
-34%

-619%
-36%

-25%

Taxas ANA

227.304€ 213.696€ 212.696€

150.136€144.073€

-1.027.207€

c/desconto c/subsídio Taxas AENAc/descontoc/subsídio

O
PO

VG
O

-352% -37% -34%

-583%

-32% -29%

Taxas ANA

1.415.722€
1.209.172€ 1.206.172€

929.730€
743.626€

-351.269€
c/desconto c/subsídio Taxas AENAc/descontoc/subsídio

O
PO

VG
O

-125% -47% -34%
-129% -38% -23%

Taxas ANA

1.794.566€ 1.718.066€ 1.718.066€

1.157.380€
1.013.371€

-584.630€

c/desconto c/subsídio Taxas AENAc/descontoc/subsídio

O
PO

VG
O

-132% -44% -36%
-134% -41% -33%

Taxas ANA

1.794.566€ 1.753.766€ 1.753.766€

1.157.380€1.136.929€

-461.072€

c/desconto c/subsídio Taxas AENAc/descontoc/subsídio

O
PO

VG
O

-126% -37% -36%
-126% -35% -34%
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Nos quadros 35, 36 e 37 podemos ver o efeito 
combinado dos subsídios e diferenças de taxas 
aeroportuárias, utilizando como referencia 3 
contratos públicos assinados pelo Concello 
de Vigo (entidade equivalente a uma Câmara 
Municipal portuguesa) para voos entre 2014 e 
2018. Os números são tão claros que falam por 
si próprios. Durante a vigência dos acordos, o 
subsidio público não só cobre a totalidade da 
fatura aeroportuária em Vigo, como ainda sobra 
um montante significativos para usufruto livre das 
companhias aéreas. As diferenças para o Porto, 
mesmo considerando os descontos previstos pelo 
programa da ANA, são brutais. Enquanto no Porto 
estas companhias pagariam cerca de 5.6M€ em 
taxas, na Galiza não só não pagam nada como 
ainda recebem 4.3M€.

Apesar de toda esta generosidade, as companhias 
aéreas têm-se mostrado reticentes em prejudicar 
a sua aposta a longo prazo no Porto. Excluindo 
o caso da frequência semanal de Bolonha, este 
ano, desde que a subsidiação começou na Galiza 
não houve uma única companhia a transferir 
frequências ou rotas do Porto para norte do 
Minho. Já no sentido contrário são vários os casos 
de operações que perdendo o subsidio na Galiza 

acabaram rapidamente transferidas para o AFSC 
em condições de mercado.

A preferência pelo Porto vai mais além do 
estabelecimento de novas operações e engloba 
também as já existentes. Por exemplo, este ano 
a Ryanair terá voos diretos de Dublin para Vigo, 
como estabelecido no contrato celebrado com 
o Concello de Vigo, no entanto, quando precisou 
de acrescentar voos, esse reforço foi efetuado 
integralmente a partir do Sá Carneiro.

Em qualquer mercado, ser líder de vendas 
cobrando preços mais elevados enquanto a 
concorrência praticamente tem que pagar 
aos clientes para se manter no jogo é o sonho 
de qualquer vendedor. No caso do mercado 
aeroportuário da Euroregião, esta é uma situação 
real. As companhias aéreas continuam a escolher 
o aeroporto do Porto para o seu desenvolvimento 
no Noroeste Peninsular, apesar do preço e dos 
benefícios que abdicam se voassem para a 
Galiza. Dito isto, é importante não cair em erro. 
Não esqueçamos que após a privatização da ANA 
o valor das taxas aeroportuárias está regulado 
segundo um modelo de contraciclo (permite 
aumentos de taxas quando o tráfego aumenta, e 

obriga à sua redução quando o tráfego diminui), 
que ignora totalmente o ambiente competitivo 
do Sá Carneiro. Podemos chegar a um ponto em 
que o sucesso do aeroporto é tal que as taxas 
passam a ser incomportáveis para algumas rotas, 
que provavelmente seriam recebidas na Galiza 
com taxas baixíssimas e subsídios em fartura. E 
se o valor das taxas em si está fora de controlo, o 
valor acrescentado do Porto enquanto destino e 
do AFSC como aeroporto não estão. A continua 
consolidação do Porto e do Douro como destinos 
turísticos é importante, bem como a recuperação 
económica das regiões Norte e Centro. Melhorar 
as ligações ao aeroporto também, nomeadamente 
trabalhando com os privados para conseguir 
mais frequências de autocarro para a Galiza e 
assegurando uma ligação competitiva para os 
passageiros vindos de Sul pela linha do Norte ou 
em autocarro.

O momento e os resultados estão do nosso lado. 
Se continuarmos neste caminho e conseguirmos 
capitalizar as oportunidades dos próximos anos, 
dificilmente não se atingirão os 2 milhões de 
passageiros galegos propostos como objetivo 
pela ANA Aeroportos.
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