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1. Factos Principais do
Tráfego
► O movimento de aeronaves no 1º trimestre de
2010 caracteriza-se por um decréscimo de -5,4%
relativamente ao mesmo período do ano homólogo.
O que significa que a ASA movimentou durante
este período, menos 426 aeronaves de que o ano
anterior.
► A estatística do período em análise revela que a
operadora THOMSONFLY continua a ocupar o top
no ranking das operadoras internacionais que
movimentaram maior número de passageiros,
seguido de TAP AIR PORTUGAL e TUI FLY
NORDIC. É de salientar que as duas operadoras
que ocupam as primeiras posições no ranking
aumentaram ligeiramente ambos 3%.
► Durante todo o ano de 2009, no Aeroporto da
Praia, não se tinha notado de uma forma directa os
efeitos da crise financeira internacional, mas no 1º

Este

resultado

deve-se

essencialmente

ao

► Da analise realizada nos dados de movimentos

cancelamento das operações da AIR SENEGAL,

de correios durante o 1º trimestre de 2010,

tendo suspenso assim, todas as suas operações

verificou-se uma queda acentuada de 26,2%

de/para o aeroporto. Não obstante este quadro da

quando comparado com o mesmo período do ano

AIR SENEGAL, registou-se no ADP, a nível geral,

passado.

um aumento de 4,2% em termos de movimentos de

Relativamente aos correios transportados, o ADP

passageiros, influenciado fundamentalmente pelo

mantém a liderança com 43% do total de correios

aumento de passageiros doméstico (6,9%) já que a

transportados, seguido do Aeroporto do Sal com

nível internacional, houve um abrandamento no

32% e o aeroporto de S. Pedro em S. Vicente com

crescimento (0,9%).

18% do total transportados no período em análise.

► Em termos de Cargas, os resultados foram

► Os resultados da Fir Oceânica do Sal, no 1º

negativos. A ASA registou uma queda de 2 pontos

trimestre de 2010, são considerados optimistas

percentuais com relação ao mesmo período do ano

quando comparados com os do ano anterior.

anterior, movimentando durante este período um

Mantêm-se ainda, a tendência decrescente dos

total de 914.594 kg de cargas. É de salientar que o

movimentos no sector (-3,2%) mas a uma menor

maior decréscimo foi registado no aeroporto do Sal

percentagem das registadas nos dois últimos

(-10,2%).

trimestre de 2009.
.

trimestre de 2010, registou-se um abrandamento no
crescimento

dos

movimentos

de

passageiros

internacionais (0,9%) e doméstico (6,9%).
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2009 fez com que varias operadoras reformulassem

2. Evolução do Tráfego
nos Aeroportos

as suas rotas, potenciando o load-factor das
aeronaves e diminuindo assim o número de

2.1 Movimentos de Aeronaves

movimentos nas rotas internacionais e também no
contexto doméstico. Esse decréscimo regista-se em

O movimento de aeronaves no 1º trimestre de

quase todos os aeroportos e aeródromos, com

2010, caracteriza-se por um decréscimo de -5,4%

excepção da Boavista, S. Filipe e S. Nicolau, que

relativamente

terminaram o trimestre com resultados positivo.

ao

mesmo

período

do

ano

homólogo. O que significa que a ASA movimentou
durante este período menos 426 aeronaves que o

Comparando os registos do AIAC e ADP, nota-se

ano anterior.

uma retoma de movimentos internacionais no

A analise estatística contínua a demonstrar uma

Aeroporto do Sal e um abrandamento a nível

grande aproximação dos movimentos do ADP aos

doméstico, enquanto o ADP obteve resultados

do AIAC. São apenas 578 movimentos a mais, que

negativos tanto em movimentos domésticos como

distanciam o AIAC do ADP, apesar do ADP,

internacionais.

registar-se durante o período, um número maior de

deve-se

diminuição dos voos das operadoras TACV e TAP
Verifica-se durante o 1º trimestre de 2010, um
aumento

de

6,6%

a

nível

de

movimentos

internacionais e uma redução 10,2% a nível
doméstico, perfazendo durante o período um
decréscimo de movimentos de aeronaves total em
5,4% com relação ao mesmo período do ano

principalmente na rota internacional.
Comparação Sal/Praia - 1º Trimestre 09/10
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anterior. É de salientar que, a nível de movimentos
internacionais,

o

único

decréscimo

registado

durante o período, foi no aeroporto da Praia (Com toda a oscilação do mercado a nível

decréscimo

essencialmente á retirada da Air Senegal e

movimentos domésticos.
Representatividade dos Aeroportos
Aeronaves (Che+Part)

Esse

8,4%).

internacional principalmente durante todo o ano de
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1.647

1.190

1.686

702

2010

1.427

1.282

1.488

643
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2.2 Movimento de
Passageiros

Relativamente a movimentos de passageiros nos

O Aeroporto do Sal após ter registado no ano de

O Aeroporto de Rabil em Boa Vista, continua a

2009, resultados extremamente negativos (-24,8%)

movimentar mais passageiros internacionais do

a nível de passageiros internacionais, aparece no

que domésticos. Durante o período, registou-se um

1º trimestre de 2010, com um excelente aumento

decréscimo de -1,7% a nível de passageiros

de 4,9%. Este resultado pode ser entendido como

domésticos.

aeroportos e aeródromos do País, verificou-se um
excelente desempenho em todos os centros .

um indicador tímido da estabilidade económica na
esfera internacional.

Esse aumento deve essencialmente ao grande

No 1º trimestre de 2010, o Aeroporto do Sal,

fluxo de passageiros internacionais no Aeroporto

continua apresentando como o maior centro de

da Boavista que cresceu 38,8% e no Aeroporto do

movimento de passageiros a nível nacional,

Sal com um aumento de 4,9%.

representando 40% do total de passageiros,
seguido da Praia com 27%. Nota-se que, o ADP
volta a distanciar do AIAC em termos de

Comparação Sal/Praia - 1º Trimestre 09/10

representatividade.

150.000
100.000

Representatividade dos Aeroportos
Passageiros (Emb+Dês+T)

50.000

No quadro acima, pode-se verificar o início de uma

0

ligeira recuperação tanto a nível doméstico como
internacional, mas é visível ainda a influência da
crise

financeira

internacional,

que

durou

praticamente todo o ano de 2009.
A nível geral, o movimento de passageiros
internacionais para Cabo Verde aumentou durante
este período mais de 9%.
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49.304
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48.014

2010

52.741

108.266

61.313

48.453
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AIAC
Relativamente a representatividade da quota do
O quadro a seguir, apresenta o ranking das

A operadora charter HAPAG LLOYD na quarta

mercado das operadoras, a THOMSONFLY (16%),

operadoras que movimentaram maior número de

posição obteve um excelente aumento (11%)

TAP AIR PORTUGAL (15%) e TUI FLY NORDIC

passageiros

relativamente ao mesmo período do ano homólogo.

(13%), absorveram durante o período, 44% da

trânsito), durante o 1º trimestre de 2010 no AIAC.

Outra operadora charter que registou um aumento

quota do mercado internacional de/para o AIAC. A

A estatística do período em análise revela que a

significativo foi a JETAIR FLY do grupo TUI com

operadora

operadora THOMSONFLY continua a ocupar o top

um crescimento de 82%. TACV CABO VERDE

encontra-se

no ranking das operadoras internacionais que

AIRLINES aparece na 5ª posição, com um

absorvendo 13% da quota do mercado. Os

movimentaram maior número de passageiros,

crescimento acelerado de 175%, justificado pelo

resultados

seguido de TAP AIR PORTUGAL e TUI FLY

reduzido número de operações internacionais

trimestre, apontam para uma ligeira recuperação

NORDIC. Mas é de salientar que as duas

realizadas pela companhia, desde o aeroporto do

dos movimentos, ainda fustigados pelos efeitos da

operadoras que ocupam as primeiras posições no

Sal, no mesmo período do ano passado.

crise financeira internacional e da desaceleração da

(embarcados,

desembarcados

e

ranking aumentaram ligeiramente e ambas 3%.

charter
bem
apurados

HAPAG

LLOYD

posicionada
no

AIAC

no

também
ranking

durante

este

actividade turística, hoteleira e imobiliária na ilha,
reflectidos no pouco incremento das operações
charters

registados

durante

comparação com o ano anterior.
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No ranking das principais Origens/Destinos de/para

Um outro aspecto a realçar, é o aparecimento

Analisando principais países emissores de turista

Cabo Verde, LISBOA-PORTUGAL continua na 1º

praticamente de mais três novos origens/destinos

de/para

posição seguido de COPENHAGA-DINAMARCA e

que

a

INGLATERRA ocupa a primeira posição com um

BERGAMO-ITÁLIA, CHARLES DE GALLE-PARÍS

total 17.069 passageiros movimentados, ocupando

excelente desempenho registado nos destinos

e AMSTERDAM-HOLANDA.

uma quota do mercado de 16%, seguido de ITALIA

COPENHAGA e GATWICK, o 2º e 3º lugar no

LISBOA-PORTUGAL

ranking, com um crescimento de 121% e 29%

absorvendo 19% da quota do mercado, mesmo

respectivamente, enquanto LISBOA, o principal

tendo decrescido 3% com relação ao mesmo

Nota-se que a Ilha do Sal tem vindo a perder nos

destino, registou uma diminuição de 3%.

período do ano anterior.

últimos anos, alguma supremacia enquanto a

GATWICK-INGLATERRA.

É

de

salientar

o

não

eram

frequentes

neste

mantém

a

período,

liderança,

Cabo

Verde,

podemos

verificar

que

com 13.204 passageiros e com uma

principal acolhedora de turistas no país, com
reflexos directo no desenvolvimento económico da
Ilha e do país no geral. Em 2009, o aeroporto do
Sal, registou uma queda de 25%, a nível de
entradas de turistas, reflexo directo dos efeitos da
crise financeira internacional na indústria do turismo
local, com todos os efeitos negativos inerentes, no
desenvolvimento económico da ilha, já que a
dinâmica da economia do Sal, gira em torno do
turismo e da imobiliária.
Espera-se, com base nos resultados do 1º
trimestre, um ano auspicioso para a ilha do Sal e
Cabo Verde no geral, em termos de movimentação
turística e dinamismo do sector sócio económico.
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ADP
O ADP tem apresentado resultados extremamente
positivos nos últimos anos, porém, no 1º trimestre
de 2010, registou um abrandamento a nível de
movimento de passageiros internacionais em 0,9%
e

doméstico

6,9%.

Este

resultado

deve-se

essencialmente ao cancelamento das operações da
AIR SENEGAL, tendo suspenso assim, todas as
suas operações de/para o aeroporto. Não obstante
este quadro da AIR SENEGAL, registou-se no
ADP, a nível geral, um aumento de 4,2% em termos
de

movimentos

de

passageiros,

influenciado

fundamentalmente pelo aumento de passageiros
doméstico (6,9%) já que a nível internacional,
houve um abrandamento com apenas 0,9% de

O ADP tem contribuído de uma forma significativa
para uma boa performance da ASA tanto em
termos de movimento de aeronaves como de
passageiros.
Sendo

o

ADP,

um

aeroporto

de

tráfego

fundamentalmente étnico, não se ressentiu de
forma significativa, os efeitos da crise financeira
internacional. Durante o 1º trimestre de 2010
registou-se alguns sinais de redução de tráfego,
influenciado pelo cancelamento das operações da
AIR SENEGAL e reforçado pelo decréscimo das
operações da TACV CABO VERDE AIRLINES (7%)

no

percurso

LISBOA

a

principal

rota

internacional do aeroporto.

crescimento.
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As principais operadoras no ADP movimentaram
109.766

passageiros

entre

domésticas

e

movimentos

internacionais,

as

internacionais.

operações

Analisando

verifica-se

que

os
a

operadora TACV CABO VERDE AIRLINES ocupa
o

top

no

ranking

das

operadoras

que

movimentaram maior número de passageiros,
seguido de TAP AIR PORTUGAL.
A TAP AIR PORTUGAL deu uma nova dinâmica
ao aeroporto, na rota internacional de/para Lisboa,
superando a TACV CABO VERDE AIRLINES, ao
movimentar

durante

o

passageiros que a TACV.

período,

mais

2.855
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LISBOA, a mais importante rota internacional,

internacional e com o aumento das ofertas da TAP

absorve 48% da quota do mercado e é operado por

AIR PORTUGAL para LISBOA.

TACV CABO VERDE AIRLINES e TAP AIR

A TACV CABO VERDE AIRLINES decresceu 2%

PORTUGAL.

em

O ASP. S. VICENTE, destaca-se como a principal

internacionais, influenciado fundamentalmente pelo

origem/destino doméstico para ADP, com um total

decréscimo registado na rota LISBOA (-7%). A

de mais de 23.435 passageiros transportados,

TAP

absorvendo 38% da quota do mercado, enquanto

operações, registando no período um aumentou de

que AIAC ficou pelos 17.765, representando uma

19% de/para LISBOA.

queda

A TACV CABO VERDE AIRLINES absorve 69% da

de

29%

no

número

de

passageiros

termos

AIR

de

movimentos

PORTUGAL

de

intensificou

passageiros

as

transportados. Essa queda no AIAC e consequente

quota

aumento em ASP.S.VICENTE, justifica-se pela

transportados,

deslocação

internacional mais competitiva da operadora.

de

movimento

ASP/AIAC

para

do

mercado
sendo

de

passageiros

LISBOA (21%),

suas

totais
a

rota

ASP/ADP com a abertura do aeroporto ao tráfego

A TAP AIR PORTUGAL vem ganhando expressão
e conquistando gradativamente o mercado na rota
LISBOA, ao absorver durante o período em análise
27% do mercado.
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ABV
O Aeroporto de Rabil na Boavista, tem vindo a
registar extraordinários aumentos tanto em termos
de movimento de aeronaves como de passageiros.
Os dados do 1º trimestre de 2010, falam por si.
Durante o período, registou-se um crescimento total
de 26,8%, sendo 38,8% a nível internacional e um
decréscimo de 1,7% a nível doméstico.
É de salientar que, durante os três meses já
decorridos de 2010, iniciou-se a operação de duas
novas operadoras, a ARKE FLY e AIR ITALY SPA,
trazendo uma nova dinâmica ao Aeroporto de
Rabil e criando novas perspectivas de aumento de
investimentos a curto e longo prazo na ilha, com
vista a atender a demandas turísticas cada vez
mais crescentes na ilha das dunas.
Os principais países emissores de turista para
Boavista, continuam sendo a Alemanha e a
Inglaterra

através

das

operadoras

TUIFLY

GERMANY e THOMSONFLY UK respectivamente.
O aumento de frequência dessas operadoras
directamente para o aeroporto, contribuíram para a
redução das operações domésticas de/para o
AIAC, realizadas fundamentalmente pela operadora
charter doméstica Cabo Verde Express.

Gabinete de Monitorização e Controlo de Gestão, ASA

Relatório Estatístico - 1ºTrimestre 2010

A economia local, tem vindo a ganhar forte
dinamismo,

desde

Internacional

a

da

abertura

Boavista,

do

Aeroporto

com

grandes

empreendimentos turísticos construídos para dar
resposta ao processo de desenvolvimento turístico
na ilha.
Relativamente

a

movimento

de

passageiros

domésticos, verifica-se que a TACV CABO VERDE
AIRLINES

lidera

transportadoras

o

de

ranking

das

passageiros,

principais

seguida

de

HALCYONAIR e CABO VERDE EXPRESS. A
TACV

CABO

VERDE

AIRLINES

com

um

crescimento de 14% continua com a maior fatia do
mercado (66%) seguido da HALCYONAIR com
14% e CABO VERDE EXPRESS com 11%. AIAC
contínua

sendo

a

principal

origem/destino

doméstico do Aeroporto da Boavista.
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2.3 Movimento de
Cargas
Quanto a cargas, a ASA tem registado sucessivos
decréscimos no sector, tendo terminado o ano de
2009 com um decréscimo de 17,9%. No 1º
trimestre de 2010, os resultados seguiram a
mesma tendência, apesar de ser, a ritmo mais
fraco (-2%). Este decréscimo a nível geral é
directamente influenciado pela grande descida

O AIAC, mesmo com um decréscimo muito
acentuado, ocupa uma posição de destaque,
representando

34%

do

movimentadas.

A

seguir

total

de

cargas

destacam-se

os

Aeroportos de S. Vicente (13%), Boavista (6%) e os
restantes aeródromos representam 3% do total de
movimentos.
O decréscimo registado no AIAC (- 10,2%) durante
o 1º trimestre de 2010, verificou-se tanto a nível
internacional como doméstico.

registada no AIAC de -10,2%.
O Aeroporto da Praia continua sendo o mais

Numa analise comparativa entre o AIAC e ADP,

representativo em termos de movimentos de

verifica-se que, no Sal movimentaram-se 129.101

cargas, representando 42% do total movimentado.

kg de cargas internacionais e no ADP 210.212 kg.
O ADP transportou mais 81.111 kg que o AIAC. Há
que salientar que o ADP aumentou 6,5% no

Representatividade dos Aeroportos
Carga (Emb+Des)

movimento de carga internacional mesmo com o
encerramento de AIR SENEGAL que transportava
A ASA diminuiu em 5,2% o volume de cargas

grandes quantidades de carga.

domésticas e aumentou 3,4% a nível Internacional.
Esse aumento deve-se essencialmente á excelente

Comparação Sal/Praia - 1º Trimestre 09/10

desempenho registada no transporte de cargas

300.000

internacional no ABV (25,1%). Grande parte das

200.000

mercadorias movimentadas no AIAC, destinam-se

100.000

ao sector da Hotelaria e dado á situação da crise,
as importações e consequentemente o movimento
de cargas, tem-se reduzido significativamente no
aeroporto.
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2009
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142.287
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2010

181.790

129.101

171.812
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2.4 Movimento de
Correios

O decréscimo de 26,2% registados na ASA, é

Da analise realizada nos dados de movimentos de

reflexo da diminuição ocorrida a nível do transporte

correios durante o 1º trimestre de 2010, verificou-se

de correio no AIAC em -33,2%, no ADP em -28,9%

uma

quando

e no ASP em -11,2% em termos absoluto. Há que

comparado com o mesmo período do ano passado.

referir que nesse trimestre o ABV obteve um

Relativamente aos correios transportados, o ADP

resultado muito bom, aumentando mais de 50%

ocupa o topo do ranking em termos de movimento

relativamente ao ano homólogo.

queda

acentuada

de

26,2%

de correios (43%), seguido do Aeroporto do Sal,
com 32% e S. Vicente com 18% do total de correios
transportados.
Nota-se que o ADP é o Aeroporto que movimenta
Analisando comparativamente o transporte de

mais cargas e correios no país.

correios no Aeroporto do Sal e da Praia, podemos
verificar, conforme elucida o gráfico, que em ambos
Representatividade dos Aeroportos
Correio (Emb+Des)

os aeroportos, o correio diminuiu tanto a nível
doméstico como internacional, embora no ADP a
diminuição tenha sido em menores proporções.

Comparação Sal/Praia - 1º Trimestre 09/10

Comparando os dados do 1º trimestre de 2010,

40.000

com o mesmo período do ano anterior, verifica-se

30.000

um declino nos resultados a nível internacional e

20.000

doméstico, 33,5% e 20,7% respectivamente. Esse

10.000

decréscimo deve-se essencialmente aos resultados

0

registrado no ADP e no AIAC.
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23.387

19.182

20.757

32.225

2010

16.460

11.996

15.532

22.157
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3. Evolução do Tráfego na
Fir Oceânica do SAL

Os

Os resultados da Fir Oceânica do Sal, durante o 1º
trimestre de 2010 pedem ser analisados com algum
optimismo quando comparado com os resultados
obtidos no ano anterior. Observando a tabela,
verifica-se claramente uma recuperação do tráfego
quando comparado com o mesmo período do ano
anterior. A tendência decrescente do tráfego,

resultados

directamente

da
da

Fir

Oceânica,

evolução

do

dependem

Julho de 2008, os sobrevoos realizados no corredor

mercado

América Latina/Europa, começaram a diminuir

internacional.

vertiginosamente.

A conjuntura internacional actual, tem influenciado

Com o agravar da crise nos últimos meses, os

negativamente o sector da aeronáutica, conforme

resultados foram degradando mês a mês, até que,

declarações da IATA e ACI. A Fir Oceânica, foi o

no 4º trimestre do ano de 2009, começaram-se a

primeiro sector a se ressentir os efeitos da crise

sentir sinais de atenuação da queda sistemática, o

financeira internacional. Com o início da crise, em

que veio a confirmar com os dados obtidos no 1º
trimestre deste ano.

registado em 2009 tende a abrandar, verificando
durante os três primeiros meses de 2010, uma
modesta

quebra

respectivamente,

de

-4%,

quando

0,4%

comparado

e

-5%,

com

a

diminuição de -15%, -20% e -14% registado em
2009 comparativamente a 2008. No 1º trimestre de
2010, registaram-se um total de 9.391 sobrevoos,
Núm ero de Sobr evoos

representando uma queda de 3% com relação ao
mesmo período de 2009.
podemos verificar claramente a tendência do 1º
trimestre (-16%), 2ºtrimestre (-13) e 3º trimestre (7), representando uma tímida recuperação do
número de sobrevoos com relação aos períodos
anteriores.
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Os resultados obtidos durante o ano de 2009,
reforçavam as previsões pessimistas estabelecidas
para o sector durante o ano 2010, mas os
resultados obtidos durante o 1º trimestre, começam
a dar sinais de uma tímida recuperação dos

Março

Variação 2010/2009
5,0%
0,0%
-5,0%

Janeiro

Fevereiro

-10,0%

movimentos na FIR OCEÂNICA DO SAL.
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A TAP continua a liderar o ranking das operadoras
com maior número de sobrevoos, seguido da TAM
e IBE, mas em termos de facturação, a IBE é que
continua no topo, seguido da TAM e TAP. Salientase que as sete operadoras mais facturadas na Fir
somente a TAM e a SAA obtiveram variações
positivas, (2,4%) e (12,8%) respectivamente.

O aumento registado a nível da facturação da BAW
(19,8%) e o decréscimo (12,6%) no número de
movimentos, justifica-se pelo facto, da operadora
passar a utilizar aeronaves de maior porte, o que
induz a aplicação de taxas concernentes e ter
reduzido as frequência das operações. A operadora
TACV aumentou os sobrevoos em 11%.

Gabinete de Monitorização e Controlo de Gestão, ASA
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Conclusão
► Os dados do 1º trimestre de 2010, apontam
para uma queda registada a nível de movimentos

Esta analise mostra claramente que a TAP AIR

primeiros meses de 2010, uma modesta quebra de

de aeronaves e aumento em termos de transporte

PORTUGAL, vem conquistando e absorvendo a

-4%,

de passageiros. Este cenário é moldado pelos

maior parte do mercado de/para LISBOA desde o

comparado com a diminuição de -15%, -20% e -

efeitos da crise financeira internacional, instaurado

aeroporto.

14% registado em 2009 comparativamente a 2008.

durante todo o ano de 2009, induzindo a

► Relativamente a movimento de cargas, pode-se

► Neste sentido, pode-se concluir que o sector

reconfiguração

de

verificar que no 1º trimestre de 2010, mantém-se a

turístico em Cabo Verde vem recuperando de uma

das

tendência decrescente registado em 2009 (-17,9),

forma muito tímida os efeitos da crise financeira

de

mas a um ritmo mais fraco (-2%). Este decréscimo

internacional, sobretudo a Ilha do Sal, cuja

movimentos tanto nas rotas internacionais como

a nível geral é directamente influenciado pela

economia é sustentada fundamentalmente pelo

domésticos.

grande descida registada no AIAC de -10,2%.

turismo. Com esse aumento de mais de 11% no

►

No AIAC os resultados são animadores.

► Os resultados da Fir Oceânica do Sal, durante o

volume de entrada de turistas em Cabo Verde,

Durante o período, verificou-se um aumento das

1º trimestre de 2010 pedem ser analisados com

registado no total dos aeroportos internacional do

operações charters e movimentos de passageiros

algum optimismo quando comparado com os

País, perspectiva-se um ano com melhores

internacionais no aeroporto.

resultados obtidos no ano anterior, pois verificou-se

resultados.

►

claramente

operações,
aeronaves,

de

rotas

potenciando
diminuindo

e

de

o

load-factor

assim,

o

politicas
número

No ADP a TACV CABO VERDE AIRLINES

uma

recuperação

do

tráfego.

A

absorveu 69% da quota do mercado a nível de

tendência decrescente do tráfego, registado em

passageiros

2009 tende a abrandar, verificando durante os três

internacionais,

com

vários

destinos/origens, sendo a rota para LISBOA a mais
movimentada

(21%),

enquanto

TAP

AIR

PORTUGAL absorveu 27%.
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quando

