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RESUMO 

A presente dissertação desenvolvida e apresentada neste relatório insere-se no contexto de 

Planeamento e Operação de Transportes Aéreos, sendo o caso de estudo a rede de transporte aéreo 

do Arquipélago dos Açores e a sua ligação a Portugal Continental. O objectivo desta é criar uma 

metodologia que auxilie o decisor na determinação das imposições a colocar num possível cenário de 

Obrigações de Serviço Público em Transporte Aéreo, tendo em conta a necessidade de movimentação 

de passageiros, carga e correio, assim como a acessibilidade resultante da rede com tais imposições, 

garantindo um acesso equitativo a todos os habitantes da região servida. 

A metodologia a utilizar pretende tirar partido do trabalho já realizado por Pita et al. (2013) e 

adicionar à mesma outras características de forma a tratar o problema identificado. Assim, além da 

movimentação de passageiros, pretende-se também ter em conta a necessidade da rede de transporte 

aéreo responder às solicitações da procura de carga e correio. Outra preocupação a ter é a 

necessidade de garantir um nível de acessibilidade semelhante a todos os habitantes da região, não 

criando disparidades entre os mesmos, havendo assim necessidade de realizar uma avaliação de 

acessibilidade à rede resultante do modelo de optimização.  

Com a conclusão da dissertação espera-se poder dar um contributo para a optimização de 

redes de transporte aéreo de baixa procura onde é necessário mitigar o isolamento, como é o caso da 

rede de transporte aéreo de/para a Região Autónoma dos Açores, assim como da rede inter-ilhas. 
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ABSTRACT 

This dissertation carried out and presented in this report is in the context of Planning and 

Operation of Air Transport, in which the case study is the Air Transport Network that serves the 

Archipelago of the Azores and its connection to the Portuguese Mainland. The main objective is to build 

a methodology that allows decision makers to determine the standards in a possible scenario of PSO in 

Air Transport, taking into account the mobility needs of passengers, cargo and mail, as well as the 

accessibility that results from the network with such standards, in order to guarantee an equitable access 

to all the inhabitants in the region. 

The methodology will take advantage of the work already done by Pita et al. (2013) adding to it 

other characteristics in order to solve the identified problem. Therefore, besides handling passengers, 

it is intended to take into account the necessity of the air transport network to also serve cargo and mail. 

Other concern is the necessity to guarantee a similar accessibility level to all the inhabitants, eliminating 

disparities between them. 

With this dissertation, it is intended to contribute to the optimization of low demand air transport 

networks where there is the need to ease inaccessibility/remoteness, as in the case of the air transport 

network to the Azores and its inter-island network. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Obrigações de Serviço Público (OSP) 

Com as reformas de regulação nos sectores de serviços de utilidade pública como as 

telecomunicações, electricidade, serviços postais e transportes, mais empresas têm optado por 

mercados que se tornam abertos dada a remoção de alguns ou de todos os entraves ao seu acesso. 

Contudo, com a livre entrada e saída dos mercados, aqueles que não são rentáveis tendem a perder o 

serviço. Como consequência, os governos optam por incluir nas reformas programas para garantir que 

todos os consumidores mantêm o acesso aos serviços de utilidade pública.  

Em todo o mundo, as companhias aéreas encontram cada vez maiores dificuldades em gerar 

margens de lucro sustentáveis, sendo, por isso, inevitável que, em regiões remotas, onde o transporte 

aéreo é frequentemente essencial para a vida social e económica da região, que o serviço de transporte 

aéreo seja suportado por fundos públicos. 

Quando os governos ou autoridades competentes pretendem adquirir este tipo de serviço em 

vez de os produzir internamente, passa a existir uma relação contractual entre a autoridade de 

transportes e um operador. Dependendo do contexto, estes contractos variam substancialmente na sua 

motivação, eficiência e eficácia.  

No caso dos transportes aéreos na Europa, existem as Obrigações de Serviço Público. A razão 

para a imposição de OSP é sustentar serviços de transporte aéreo para regiões remotas com o 

propósito de desenvolvimento económico e garantir o não isolamento e a inserção das comunidades 

periféricas. As OSP são impostas quando uma provisão adequada de serviços de transporte aéreo em 

termos de regularidade do serviço, capacidades e preços não é possível se as Transportadoras apenas 

tiverem em conta as suas próprias considerações comerciais. Já nos Estados Unidos da América existe 

a figura do Essential Air Service (EAS). 

Na Europa, o número de OSP em vigor tem aumentado consideravelmente desde que as 

primeiras propostas foram implementadas na República da Irlanda. Em 1997, existiam 64 rotas com 

OSP em operação, 42 delas em França. Em Setembro de 2001, o número de rotas com OSP aumentou 

para 164. Actualmente, o inventário de OSP lista um total de 269 potenciais, históricas e actuais rotas 

com OSP. 

1.2 OSP em Transporte Aéreo na Europa 

Para se verificar a que ponto e que países utilizam o mecanismo de OSP, a Figura 1-1 

apresenta o número de rotas operacionais e não operacionais de cada membro da UE e de membros 

da Área Económica Europeia. A Noruega detém o maior número de rotas com OSP em operação, 

seguido da França. No caso da Noruega, as rotas com OSP localizam-se sobretudo no norte do país, 

ligando comunidades remotas. Já em França, a maioria das OSP são impostas em rotas entre 

pequenos aeródromos regionais e Paris e entre as maiores cidades de França Continental e a ilha de 
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Córsega. (Skreikes, 2003) atribui isto ao facto do Governo Francês ter um grande empenho em ligar as 

regiões de França a Paris com o propósito de desenvolvimento económico. 

Em Espanha, 17 rotas OSP são referentes a ligações inter-ilhas ou ligação entre o Continente 

e as ilhas e operam todas em regime de acesso aberto. Apenas uma rota é de acesso restrito e refere-

se a uma rota doméstica (Sevilha/Almeria). No Reino Unido, são impostas OSP em 20 rotas que cobrem 

serviços nas Ilhas Shetland, Ilhas Orkney e as Ilhas Ocidentais, na Escócia, sendo na totalidade de 

acesso restrito. A Suécia, por sua vez, vê OSP serem impostas em 11 rotas servindo principalmente 

ligações entre Estocolmo e aeródromos de regiões remotas no norte do país, sendo todas de acesso 

restrito. Na Irlanda, quase todas as rotas domésticas são com OSP e todas com acesso restrito, sendo 

uma delas operada pela Ryanair (Low-Cost).  

 
Figura 1-1 Gráfico com número de rotas com OSP por pais a Fev. de 2013 (Fonte: Comissão Europeia) 

Na Alemanha, apesar de em 2001 serem 11 as rotas operadas com OSP, actualmente apenas 

existe uma, estando ainda em processo de concurso. Esta rota refere-se a uma ligação entre Frankfurt 

e Hof/Plauen, uma região mais remota na Alemanha. 

Grécia e Portugal caracterizam-se por terem OSP em rotas que servem as suas ilhas. No caso 

da Grécia, são todas de acesso restrito e, no caso de Portugal, apenas as rotas inter-ilhas (Açores) o 

são. Em Itália, a maioria das rotas com OSP também são de ligação do Continente a ilhas, com acesso 

restrito, havendo um pequeno número de rotas domésticas continentais. De salientar que Itália tem um 

grande número de concursos abertos para rotas quer de ligação a ilhas, quer de ligação das principais 

cidades a regiões mais isoladas no continente. Por sua vez, Islândia e Finlândia têm rotas de transporte 

aéreo com OSP de acesso restrito que servem ligações entre as cidades mais importantes e zonas 

mais remotas e isoladas dos seus países. Finalmente, a República Checa teve a concurso 3 rotas 

internacionais que ligariam Ostrava a Londres, Bruxelas e Amsterdão (Figura 1-2 e Figura 1-3). 
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Figura 1-2 Gráfico de número de rotas com OSP por tipo de voo a Fev. de 2013 (Fonte: Comissão Europeia) 

O Figura 1-3 apresenta uma medida da cobertura das OSP em cada país. Em Portugal, as 

rotas com OSP representam mais de 70% dos lugares disponibilizados em rotas domésticas como de 

voos. Isto pode ser explicado pelo grande número de rotas com OSP inter-ilhas, onde são utilizadas 

aeronaves de menor porte e realizadas com mais frequência, sendo utilizadas aeronaves de grande 

porte nas ligações entre os arquipélagos e o continente. Outra razão para estes valores é o facto de 

estes se referirem a dados de 2007, onde ainda se incluíam as rotas entre o Arquipélago da Madeira e 

o continente Português, as quais foram liberalizadas, tendo sido dado o lugar apenas a uma 

subsidiação de valor fixo directamente aos passageiros residentes e/ou estudantes na Região. Dos 

restantes países, apenas se destaca a Irlanda onde o número de voos domésticos com OSP supera os 

30% mas o número de lugares oferecidos não ultrapassa os 20%. Já Grécia, Itália, França e Espanha 

apresentam valores muito similares, abaixo dos 20%, enquanto os restantes países apresentam 

percentagens relativamente insignificantes. 

 
Figura 1-3 Gráfico com percentagem de lugares e voos domésticos com OSP (adptado de Cranfield University) 

Na Figura 1-4 apresenta-se uma georreferenciação das rotas de transporte aéreo com 

Obrigações de Serviço Público na Europa, com grande concentração na Grécia, Itália e Portugal nas 

ligações insulares e nos países nórdicos, na ligação da capital do país a localidades mais remotas. É 

também possível verificar a existência de rotas internacionais com OSP, nomeadamente de ligação de 

Paris (França) a territórios ultramarinos franceses. 
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Figura 1-4 Rotas de transporte aéreo com OSP na Europa. Fonte: (Merkert & O'Fee, 2013) 

1.2.1 Tipos de Aeronaves utilizadas nas rotas com OSP na UE 

Existem grandes diferenças nos tipos de aeronaves utilizadas nestas rotas. Uma grande 

proporção das rotas em França, Itália, Portugal e Espanha são operadas por aeronaves com 

turborreactores, com capacidade para mais de 60 passageiros. No Reino Unido, a maioria das rotas 

com OSP são operadas por aeronaves com turbo-hélice (até 80 passageiros) ou mesmo de pistão. O 

tipo de aeronave utilizada reflecte, em parte, os volumes de tráfego e as distâncias voadas, mas 

também o nível de serviço que se pretende impor. Na Itália, por exemplo, nas rotas entre Milão e Roma 

e os aeroportos na Ilha da Córsega, os concursos estipulam, como requisito, que a rota a concurso seja 

operada com aeronaves com turborreactores. Na Escócia, os voos com OSP tem uma média de apenas 

12 lugares, uma vez que as OSP são impostas em rotas com distâncias muito curtas e com níveis de 

procura muito baixos. 

À parte das rotas entre França e os seus territórios na América do Sul, as rotas com OSP mais 

longas ligam Portugal Continental aos Açores, com cerca de 2 horas de voo e mais de 1400 quilómetros. 

As companhias SATA Internacional e TAP Portugal usam nestas rotas ambas as frotas de médio 

(Airbus A320) e longo curso (Airbus A310 e A330). A grande capacidade de carga do Airbus A310 é de 

vital importância nestas rotas, ao ser capaz de transportar muito maior volume e peso de carga quando 

cheio de passageiros do que o Airbus A320. Já em França, a Air France utiliza o Airbus A320 com 

capacidade para 150 passageiros na rota entre Paris e Ajjacio (Córsega), mas durante o pico do Verão 

utiliza com alguma regularidade o Boeing 747-400 com uma capacidade para 400 passageiros, o que 

reflecte em muito o efeito da sazonalidade na procura desta rota. 

Nas rotas da Noruega, Irlanda e nas rotas inter-ilhas em Portugal, são utilizadas aeronaves 

turbo-hélice com capacidades entre os 30 e os 80 lugares. (Dash 8-100 a Q400, ATR42 e ATR72). 
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1.2.2 Serviços mínimos impostos 

Todas as rotas com OSP em operação requerem que os operadores satisfaçam um 

determinado nível de serviço durante o contracto. A maioria dos concursos obriga os transportadores 

aéreos a irem ao encontro de um mínimo de frequências, a um mínimo de capacidade oferecida ao 

longo de um determinado período temporal, a restrições de tamanho e propulsão da aeronave e a 

exigências horárias. Estes níveis de serviço são estabelecidos de acordo com aquilo que a autoridade 

que administra o concurso considera como sendo necessários a cada rota, tendo em conta o volume 

de tráfego previsto, as distâncias voadas e as condições dos aeródromos. Por exemplo, em algumas 

rotas com OSP na Escócia, existe a obrigação de serem realizados dois voos de ida e volta nos dias 

de trabalho, enquanto outra rota que serve as Ilhas Shetland, uma rota com muito menor tráfego, a 

obrigação é de que sejam realizados dois voos de ida e volta apenas à Quinta-feira. 

Tabela 1-1 Resumo de nível de serviço exigido na OSP por país (adaptado de Williams) 

 

Também estão presentes em muitos concursos de OSP exigências de horários. Isto deve-se 

ao facto da autoridade querer garantir que os horários oferecidos são o mais conveniente possível para 

o público em geral, permitindo, por exemplo, que os passageiros possam realizar uma viagem de ida e 

volta num dia ou que tenham a possibilidade de realizar ligações convenientes com outras rotas.  

1.2.3 Restrições tarifárias 

Além das restrições operacionais, a maior parte dos concursos também impõe restrições a nível 

das tarifas, limitando as mesmas a valores estabelecidos pelas autoridades. A única excepção à 

existência desta restrição são as rotas domésticas francesas (excluindo para as ilhas), que não têm 

qualquer restrição tarifária.  

As restrições tarifárias são implementadas de variadas maneiras pela UE. Na Escócia, por 

exemplo, todas as OSP estipulam um máximo de tarifa sem restrições one-way que vão desde €156 

na rota entre Glasgow e Barra e €24 entre Kirkwall e North Ronaldsay. Neste caso, não existem 

descontos especiais oferecidos. Na Irlanda, cada rota OSP tem um limite de tarifa sem restrições de 

ida e volta entre €111 e €124, em que o operador é obrigado a disponibilizar uma proporção dos lugares 

com essas tarifas: Ou seja, dando o exemplo da rota entre Dublin e Kerry, do mínimo de lugares a 

oferecer diariamente, 60 devem ser oferecidos no máximo a €111, outros 60 no máximo a €124 e os 

restantes podem ser oferecidos à tarifa que a operadora determinar. 

País Frequência mínima Capacidade mínima Tamanho aeronave Exigências de horários

França ‐ Córsega Todas as rotas Maior parte das rotas Todas as rotas Maior parte das rotas

França Todas as rotas Algumas rotas Todas as rotas Maior parte das rotas

Alemanha Todas as rotas Algumas rotas Todas as rotas Todas as rotas

Islândia Todas as rotas Nenhuma Todas as rotas Todas as rotas

Irlanda Todas as rotas Todas as rotas Todas as rotas Todas as rotas

Itália Todas as rotas Todas as rotas Todas as rotas Todas as rotas

Noruega Todas as rotas Todas as rotas Todas as rotas Todas as rotas

Portugal Todas as rotas Maior parte das rotas Maior parte das rotas Algumas rotas

Escócia Todas as rotas Algumas rotas Todas as rotas Nenhuma

Espanha Algumas rotas Todas as rotas Nenhuma Maior parte das rotas

Suécia Todas as rotas Todas as rotas Nenhuma Nenhuma



6 

Na Alemanha, as restrições tarifárias tinham em conta a distância percorrida. Por exemplo, nas 

rotas com OSP que serviam Erfurt, as tarifas não podiam exceder €82 + €0.25/km. 

Grande parte das rotas com OSP a operar em Itália, Portugal e Espanha servem para ligar as 

ilhas aos respectivos territórios continentais. Nestes casos, as transportadoras são obrigadas a oferecer 

tarifas especiais e de desconto aos residentes nas ilhas. Em Itália, está implementada uma rede de 

OSP que serve os aeroportos da Ilha Sardenha ligando-os a Roma e Milão, onde existem tarifas 

especiais mais baixas para os residentes na ilha, emigrantes vivendo no território continental, para 

estudantes, para pessoas de capacidade reduzida e para pessoas menores de 25 e maiores de 70 

anos, para além do limite máximo de tarifa para o público em geral. Semelhante é o caso da ilha de 

Córsega, onde existe uma restrição de tarifa máxima e uma tarifa mais baixa com desconto para as 

várias categorias de passageiro. 

Tabela 1-2 Aplicação de limites tarifários em rotas com OSP por país 

 

O caso de Portugal será descrito mais à frente, em especial o dos Açores, que constitui o caso 

de estudo desta dissertação. No entanto, adianta-se que, neste caso, existe a obrigação de descontos 

para residentes e estudantes e salienta-se o facto de o transporte aéreo ser a única ligação de 

transporte de passageiros entre as ilhas e o território continental. 

1.3 Definição do Problema 

Como já foi descrito anteriormente, a liberalização do mercado aéreo à livre concorrência é 

apontada por muitos como sendo impulsionador de preços competitivos, maiores frequências de voos, 

e mais alternativas de destinos. No entanto, esta liberalização aparece como uma ameaça às linhas 

aéreas regionais: As rotas de transporte aéreo regionais nos EUA têm vindo com o passar dos anos a 

diminuir, nomeadamente após abertura do espaço aéreo à livre concorrência e eliminação de uma 

grande parte das compensações atribuídas às empresas, resultando numa degradação da qualidade 

de serviço prestado. 

Por outro lado, as rotas nas quais estão atribuídas as Obrigações de Serviço Público (OSP) 

fomentam o surgimento de monopólios. A atribuição de 4 ou 5 anos de exclusividade das rotas, 

juntamente com as especificidades de horários e frequência, limitam o interesse das transportadoras 

Residentes Ilhas Estudantes Pensionistas Outras

França ‐ Córsega Todas as rotas Nenhuma Todas as rotas Todas as rotas Nenhuma

França Maior parte das rotas Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma

Alemanha Todas as rotas Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma

Islândia Todas as rotas Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma

Irlanda Todas as rotas Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma

Itália Todas as rotas Todas as rotas Todas as rotas Todas as rotas Todas as rotas

Noruega Todas as rotas Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma

Portugal Maior parte das rotas Todas as rotas Maior parte das rotas Nenhuma Nenhuma

Escócia Todas as rotas Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma

Espanha Todas as rotas Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma

Suécia Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma

País Tarifa Máxima
Descontos especiais
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aéreas nestes destinos. Este caso é evidenciado pelas OSP existentes actualmente para a Região 

Autónoma dos Açores e as, que entretanto foram abolidas, na Região Autónoma da Madeira, em que 

apenas as companhias aéreas de capitais públicos operavam e concorriam às OSP. 

As compensações inerentes às Obrigações de Serviço Público existem para garantir a 

rentabilidade de rotas que de outra forma não seriam viáveis, causando situações de exclusão das 

populações periféricas. Em localidades como no Norte Escocês, por exemplo, as populações não 

teriam alternativas viáveis de transporte sem as OSP. Em contrapartida, em outros países membros, 

como por exemplo em Itália, algumas rotas apresentam-se viáveis e lucrativas. 

A liberalização dos transportes aéreos apresenta-se, assim, prejudicial às localidades menos 

competitivas em termos comerciais, uma vez que correm o risco de perder frequências, horários, e 

lugares/ano, ou mesmo dar origem a casos em que, nas alturas de maior movimento, o valor das tarifas 

disponíveis torna-se excessivamente alto. Em alguns casos, a concorrência intermodal é possível, mas 

no caso da Região Autónoma dos Açores, por exemplo, dado que uma viagem a Portugal continental 

por via marítima leva três dias a ser realizada, o transporte aéreo torna-se essencial para a mobilidade 

e desenvolvimento local. 

Segundo (Di Francesco & Pagliari, 2012), na análise realizada às rotas entre Itália Continental 

e Insular, os trajectos com maior atractividade comercial acabariam por beneficiar turistas e passageiros 

não aptos às tarifas especiais, enquanto os residentes acabariam por pagar mais pelas viagens 

especialmente na estação alta. Assim, os residentes de localidades onde as rotas apresentavam pouca 

ou nenhuma atractividade comercial acabariam por perder qualidade do serviço e as tarifas 

aumentariam consideravelmente. 

A discussão da liberalização do transporte aéreo entre a Região Autónoma dos Açores e o 

Continente já é longa, sem que nunca tenha sido encontrado um acordo ou solução. A realidade social 

e geográfica das ilhas impõe desafios que, por vezes, o actual modelo de obrigações de serviço público 

não consegue colmatar, mas uma liberalização total poderia introduzir efeitos perversos no mercado 

açoriano pela mesma razão e por dificilmente suportar a política de bilhetes corridos existentes 

actualmente, pondo em causa os princípios de coesão e os direitos das populações das ilhas de menor 

dimensão. 

É assim necessário modificar a actual rede de forma a proporcionar o transporte aéreo a preços 

mais acessíveis sem prejuízo do Estado, ou seja, sem aumentar as comparticipações financeiras que 

este presta. 

Portanto, é oportuno responder às seguintes questões: 

1. Qual a rede óptima? 

2. Qual a frequência de voos para se ter uma taxa de ocupação viável no caso de 

transporte de passageiros, ao mesmo tempo que se consegue responder às 

solicitações de carga e correio? 

3. Qual a organização da rede que garante os melhores níveis de acessibilidade? 
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Estas questões inserem-se nas fases de planeamento táctico e operacional e serão 

respondidas através de um problema real de transporte aéreo cuja qualidade da solução traduz-se na 

acessibilidade produzida. 

Assim, foi objectivo desta dissertação criar um método que auxilie o agente decisor, 

normalmente uma entidade reguladora, na determinação das imposições a colocar num possível 

cenário de Obrigações de Serviço Público (OSP) numa rede de transporte aéreo, tendo em conta a 

necessidade de movimentação quer de passageiros como de carga e correio, assim como tendo a 

acessibilidade resultante da rede com tais imposições. 

1.4 Metodologia 

A metodologia utilizada ao longo dos trabalhos da presente dissertação teve como base as 

seguintes etapas cuja estruturação pode ser verificada na Figura 1-5: 

 
Figura 1-5 Estrutura dos trabalhos da dissertação 

 Identificação do problema e dos conhecimentos necessários à resolução do mesmo. 

 Revisão e análise bibliográfica através da caracterização do Estado da Arte nos seus conceitos 

e modelos aplicados à determinação de procura, à optimização de redes de transporte aéreo, 

bem como da avaliação de redes de transporte no que toca a acessibilidade e isolamento. 

 Recolha e tratamento dos dados relativos ao caso de estudo necessários para a execução do 

modelo, nomeadamente movimentos de passageiros, carga e correio, OSP actualmente em 

vigor e respectiva regulamentação e características técnicas dos aeroportos na rede do caso 

de estudo e das aeronaves que aí operam. 
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 Desenvolvimento de um modelo de optimização com o respectivo campo de aplicação em 

estudo com recurso ao software XPress da FICO. 

 Validação e aplicação do modelo onde se produzirá os resultados do caso de estudo e detectar-

se-ão as limitações do modelo desenvolvido. 

 Conclusões e propostas de estudos para o futuro. 

A modelação é um método de resolução de problemas, no qual o sistema em estudo é 

substituído por um mais simples que representa o sistema real chamado modelo. Assim, este método 

permite identificar um problema real e enunciar um problema matemático que o descreva depois 

resolvendo-o matematicamente e interpretar a solução obtida comparando a mesma com a realidade, 

podendo ser esta aceite ou identificados novos problemas a resolver. Na Figura 1-6 podemos ver uma 

representação do ciclo de modelação e as tarefas repartidas entre o utilizador e o software. 

 
Figura 1-6 Esquema de utilização de Modelos 

1.5 Organização 

O presente relatório será organizado em 7 capítulos. No primeiro capítulo, o presente, é 

realizada a introdução à dissertação com a razão da escolha do tema, definição do problema e da 

metodologia adoptada. 

O segundo capítulo resulta da pesquisa bibliográfica efectuada apresentando-se os princípios 

teóricos nos vários temas necessários para a execução dos trabalhos previstos, sendo aqui abordada 

a optimização de redes de transporte aéreo. No terceiro capítulo, introduz-se o caso de estudo, a rede 

de transporte aéreo interna da Região Autónoma dos Açores e a de ligação ao Continente e Madeira, 

com caracterização socioeconómica da R.A.A. e descrição do histórico de movimentos de passageiros 
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e de carga nos aeroportos e a regulamentação de Obrigações de Serviço Público pela qual se rege a 

dita rede. 

No capítulo 4, apresenta-se a metodologia desenvolvida durante a dissertação e as suas várias 

fases: Estimação da Procura por mercado com dados limitados; O Modelo de Optimização; Estimação 

das indeminizações compensatórias e Avaliação de Acessibilidade. No quinto capítulo, apresentam-se 

os cenários criados para testar a metodologia e são analisadas e identificadas as fragilidades do modelo 

desenvolvido. No capítulo seguinte, o sexto, apresentam-se os resultados da execução do modelo 

aplicado aos cenários determinados anteriormente.  

Finalmente, no Capítulo 7, apresentam-se as conclusões tiradas ao longo da execução dos 

trabalhos da dissertação e apresentam-se os trabalhos necessários para dar continuidade ao 

desenvolvimento da problemática abordada.
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2 ESTADO DA ARTE 

2.1 Obrigações de Serviço Público 

Durante a pesquisa bibliográfica efectuada, para além de (Pita, Pais Antunes, Barnhart, & 

Gomes de Menezes, 2013), que apresentar-se-á mais à frente, não foram encontradas mais referências 

relativas a criação de imposições ou regulamentações de Obrigações de Serviço Público. 

Relativamente a OSP, a bibliografia encontrada incide mais sobre a comparação e avaliação das 

soluções já implementadas do que propriamente em apresentar métodos para determinar as 

imposições, como é o caso de (Di Francesco & Pagliari, 2012). (Fageda & Flores-Fillol, 2012), (Hesse, 

Evangelinos, & Bohne, 2013) e (Merkert & O'Fee, 2013). 

2.2 Modelos Gravitacionais para estimação do volume de 

passageiros 

Como explica (Grosche, Rothlauf, & Heinzl, 2007), nos modelos gravitacionais é assumido que 

o transporte aéreo é suportado por outras actividades alvo como viagens de negócios ou de lazer e 

que podem ser derivadas de variáveis económicas e sociais. Os mesmos autores, citando Arasan 

(1992) e Kafani (1983), indicam que essas variáveis podem ser caracterizadas em dois grupos: factores 

geoeconómicos e factores relacionados com o serviço de transporte aéreo. Os factores geoeconómicos 

envolvem características geográficas e actividades económicas da zona servida pelo aeroporto. As 

mais comuns são o rendimento e a população da área servida pelo aeroporto. Um factor importante 

que afecta a procura é a distância entre os aeroportos, uma vez que maiores distâncias levam a uma 

diminuição das interacções sociais e comerciais entre as cidades e distâncias mais curtas levam a que 

a procura opte por outros modos de transporte mais acessíveis. Em relação aos factores relacionados 

com o serviço, estes focam-se na qualidade e preço do transporte. Tempo de viagem, frequência de 

serviço, load factor médio e as tarifas estão entre as variáveis indicadas por estes autores. 

A formulação mais simples de um modelo gravitacional usado para a previsão de procura entre 

dois nós  e  é: 

  (1)

Onde  é o volume de passageiros entre  e ,  e ,  e  são os factores de 

atração de  e ,  é a distância entre os nós e  é a constante. Os parâmetros  e  controlam 

a influência da distância e dos factores de atracção, respectivamente. Normalmente, a atracção é 

expressa por ou pela combinação de vários factores e não só por uma única variável (Grosche, 

Rothlauf, & Heinzl, 2007). 
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Os parâmetros devem ser calibrados de modo a ter a previsão mais exacta possível da procura 

esperada, ou seja, a diferença entre o valor de procura previsto e o valor da procura observada deve 

ser a menor possível. Assim, deve ser usada uma base de dados incluindo os valores históricos e as 

características dos factores que influenciam a procura. Dado que os dados de procura sem 

constrangimentos apenas podem ser obtidos através de um estudo de mercado extenso e detalhado, 

a maior parte dos modelos são calibrados usando dados históricos de movimentos de passageiros 

como substituto. Há que, no entanto, ter em conta que estes valores podem ser influenciados pela 

capacidade disponibilizada pelas transportadoras nas rotas em questão e, assim, apenas são uma 

aproximação à procura real (Grosche, Rothlauf, & Heinzl, 2007). 

Na Tabela 2-1 apresentam-se alguns resultados de trabalhos já realizados neste assunto. 

Tabela 2-1 Propriedades de alguns modelos gravitacionais - adaptado de Grosche et al. (2007) 

 

2.2.1 Modelo Simples 

Considere-se, então, o problema de determinar uma matriz OD que será representada por . 

O conjunto potencial de origens de viagens na rede é denotado por  e  representa o conjunto de 

destinos de viagens na rede. A célula correspondente à linha 	 ∈  e à coluna ∈  é representada 

por . Esta informação, leva às seguintes restrições na estimação da matriz OD: 

 
∈

, ∀ ∈  (2)

 

∈

, ∀ ∈  (3)

2.2.1.1 Método do factor de crescimento 

Este método simples utiliza dados de matrizes OD desactualizadas utilizando os valores 

actualizados de  e . Representando os valores da matriz desactualizada com letras minúsculas, o 

método baseado no factor de crescimento /  e /  e nos factores de balanceamento incógnitos  

e   é definido por: 

Estudo Factores Obs. R2

Doganis (1996) Numero de passageiros observados nos aeroportos 22 0,740
Distância

Fotheringham (1983) Atractividade/População 9900 0,760
Fluxo de tráfego de saída da origem
Distância

Russon e Riley (1993) Rendimento per capita 391 0,992
População
Distância de Auto-Estrada
Número de ligações aéreas
Diferença entre tempo de viagem de carro e de avião

Dagonis (2004) Tráfego de passageiros regulares nos aeroportos 47 0,941
Tarifa Económica
Frequência
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 (4)

com ∑ ∈

 
(5)

 

∑ ∈

 (6)

Em (Feldman, Forero-Martinez, & Coobe, 2012) é sugerido que se actualize a matriz priori 

ajustando alternadamente as restrições às origens e as restrições aos destinos. Este é um método 

demorado mas que actualmente pode ser facilmente executado recorrendo-se a software de folha de 

cálculo, evitando-se a resolução das equações não lineares (4) e (5). 

2.2.2 Modelos Teóricos 

Como já foi referido anteriormente, um vasto número de modelos de procura em transportes 

deriva de leis da Física. O melhor exemplo destes modelos é o modelo gravitacional, criado em analogia 

com a Lei Gravitacional de Newton e o modelo de entropia, derivado da Segunda Lei da 

Termodinâmica. 

2.2.2.1 Modelos Gravitacionais 

Na sua versão básica, o número de viagens , entre uma origem  e um destino  é 

proporcional ao número  de pessoas a sair de , ao número  de pessoas a chegar a  e 

inversamente proporcional ao quadrado do custo generalizado  de viajar entre  e . Ou seja: 

 
 (7)

Em casos práticos, é utilizada uma formulação mais flexível baseada numa função de custo: 

  (8)

Entre as funções de custo mais populares podem destacar-se: 

 A função polinomial:  

 A função exponencial:	  

 Uma função combinada:  

Onde os valores dos parâmetros  e  devem ser calibrados dependendo do contexto 

particular. Caso o coeficiente de proporção  seja dividido em factores de equilíbrio, assumem-se como 

se segue: 

  (9)
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 1

∑
 (10)

 1

∑
 (11)

Para se calibrar este modelo com duas restrições, pode ser utilizado um software de folha de 

cálculo com Solver e devem ser seguidos os seguintes passos: 

1. Começar por arbitrar valores para  e para as variáveis  (por exemplo 0,3 e 

 0,5;	∀ ; 

2. Com estes valores calcular os valores de  

3. Calibrar os valores óptimos para  e  

4. Com os valores obtidos de  e , calculam-se novos valores de  e, de seguida, os 

valores de  que deles resultam, passando uma nova iteração de calibração simples 

de . 

O processo converge normalmente em poucas iterações. 

Este modelo é de muito fácil compreensão, mas apresenta algumas dificuldades na reprodução 

da realidade dado que a redução da atracção com a distância está longe de ser idêntica nos vários 

motivos de viagem e estratos sociais e, por isso, representar com um único expoente essa redução 

conduz certamente a resultados pouco rigorosos. Apesar de tudo, é de longe o modelo mais usado 

para o passo da distribuição no Modelo dos 4 Passos. 

2.3 Processo de Planeamento Operacional de uma companhia aérea 

Planeamento e Marketing definem o produto de uma companhia aérea e determinam durante 

quanto tempo serão vendidos. Este é um processo contínuo que começa muito antes da partida de um 

voo e é operado até o ultimo passageiro ser embarcado e a porta do avião fechada (Bae, 2010). 

As principais operações de planeamento de uma companhia aérea consistem em Schedule 

design/Flight Scheduling, fleet assignment, aircraft routing e crew scheduling. No desenho de 

horário/calendário/programação de voos, a companhia aérea define um conjunto de rotas e de voos 

com origens e destinos específicos, assim como os horários de partida e chegada que garantem a 

maior receita possível. Esta é a base da operação de uma companhia aérea. A programação de voos 

é realizada com um ano de antecedência. O Problema de Atribuição de Frota (fleet assignment 

problem) é resolvido com cerca de 3 meses de antecedência e destina-se a atribuir os vários tipos de 

aeronaves aos voos programados com base na capacidade, disponibilidade, custos operacionais e 

receitas potenciais. A constituição da frota de uma companhia aérea é de grande importância. O 

impacto que tem nas receitas é grande, pelo que constitui uma peça vital no processo. O problema de 

roteamento de aeronaves determina a sequência de voos a serem voados por cada equipamento 

individual de forma a cobrir toda programação, satisfazendo, também, os requisitos mínimos 

obrigatórios de manutenção. A programação das tripulações é feita de modo a atribuir uma tripulação 
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qualificada a cada voo, satisfazendo as regas de trabalho e acordos colectivos e garantindo a solução 

de rotações de tripulações e atribuições a voos com o menor custo possível. Esta última fase é realizada 

cerca de 1 mês antes (Clark, 2007). 

2.4 Modelos Básicos de Atribuição de Frotas 

Receitas mais altas ou, por analogia, custos mais baixos podem ser conseguidos ao atribuir 

diferentes tipos de aeronave a rotas consoante o dia da semana ou mesmo do mês uma vez que a 

procura pode variar. Contudo, esta característica extra vai aumentar a complexidade computacional do 

modelo de optimização, ao contrário de um modelo que apenas atribua frotas a voos com base diária. 

Consequentemente, muitos dos modelos de atribuição de frotas apenas consideram decisões do “dia-

a-dia”. 

O Problema de Atribuição de Frota (Fleet Assignment Problem) é tipicamente formulado como 

Programação Inteira Mista (Mixed-integer program), com base numa rede pré-definida. Segundo 

(Sherali, Bish, & Zhu, 2006) existem duas tendências principais para a construção da rede: Uma que 

usa arcos para representar ligações (rede de ligações ou connection networks) e outra que usa arcos 

para representar voos (rede espaço-tempo ou time-space network). No fundo, as estruturações são 

equivalentes, uma vez que ambas garantem que o modelo segue as seguintes restrições: 

(1) Restrição de cobertura: cada voo deve ser atribuído a uma única frota. 

(2) Restrições de equilíbrio: para conservação de fluxos 

(3) Restrições de disponibilidade de aeronaves: o número de aeronaves disponíveis limita 

a sua utilização. 

No entanto, esclarecem os mesmos autores, por causa das diferenças de interpretação dos 

arcos nas duas formulações, as restrições resultantes apresentam formulações matemáticas com 

algumas diferenças, para além das suas formulações permitirem estratégias diferentes de branching. 

2.4.1 Modelo Básico de Atribuição de Frotas utilizando rede de ligações 

Nesta formulação descrita por (Abara, 1989), os nós da rede representam pontos do tempo 

quando os voos chegam ou partem. São conceptualizados, mas não criados, nós mestres fonte e poço 

(master source and master sink) na rede, para representar o estado da rede no início do dia e no fim 

do dia, respectivamente. 

Existem três tipos de arcos neste tipo de formulação: arcos de ligação de voos que ligam nós 

de chegada aos nós de partida; arcos de conclusão que ligam um nó de chegada ao nó mestre poço, 

representando as aeronaves que chegam à estação/escala e aí pernoitam, e arcos de origem que ligam 

o nó mestre fonte aos nós de partida, representando as aeronaves que estão presentes na 

estação/escala no início do dia. É necessário ter em conta que todas as ligações de voos têm que ser 

realizáveis, ou seja, os tempos mínimos de rotação para cada tipo de aeronave e de voo têm de ser 

respeitados. 
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Veja-se agora a sua formulação: Seja L o conjunto de voos, indexado por i e j, F o conjunto de 

tipo de frotas, indexado por f, e S o conjunto de estações/escalas, indexado por s. Seja também As e 

DS os conjuntos de nós de chegada e de partida, respectivamente, para a estação s. Defina-se  

Como a variável de decisão binária que toma valor 1 se a ligação for executada e toma valor 0 caso 

contrário (os índices 0 e 0 indicam arcos de conclusão e arcos de origem respectivamente). 

 
Figura 2-1 Doze possíveis ligações numa estação segundo o modelo de Abara (1989) 

São aplicadas as três restrições referidas anteriormente e o objectivo é maximizar a diferença 

entre a receita esperada e os custos operacionais. O benefício esperado ao utilizar um tipo de frota f 

numa ligação é considerado o benefício do voo de partida j de uma ligação e é indicado como pjf que é 

uma combinação de lucro, utilização da aeronave, destino, etc. Abara (1989) utiliza um custo de 

operação nominal unitário para cada tipo de frota f denotado por c, para cada atribuição do tipo  

que inicia a utilização do tipo f para uma perna de voo j. Generalizadamente, este custo c pode ser 

calculado especificamente por frota e por perna de voo e pode ser calculado combinando os custos 

operacionais com os custos de passageiros spilled estimados pelas projecções de procura, taxas de 

recaptura, estrutura tarifária e número de lugares disponíveis. 

A programação matemática baseada nesta rede de ligações é a seguinte: 

Maximizar 
∈∈ ∈∈∈ ∪

 (12)

Sujeito a: 
∈∈ ∪

1, ∀ ∈  (13)

 
∈ ∪ ∈ ∪

0, ∀ ∈ , ∈  (14)
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∈ ∈

0, ∀ ∈ , ∈  (15)

 
∈

, ∀	 ∈  (16)

 ∈ 0,1  (17)

A restrição de cobertura (13) exige que cada voo de partida seja antecedido de uma chegada 

ou de um arco de origem que é servido pela frota f. A restrição de equilíbrio (14) garante que o fluxo de 

aeronaves de um dia para o outro é igual, ou seja, que o número de aeronaves necessárias para os 

voos que iniciam na estação é igual ao número de aeronaves que pernoitam na estação. A restrição de 

disponibilidade (15) limita o número de aeronaves de um tipo a Af, o número de aeronaves do tipo f que 

estão disponíveis. 

2.4.2 Modelo Básico de Atribuição de Frotas utilizando uma rede espaço-tempo 

Esta representação é a mais utilizada na formulação de problemas de atribuição de frotas. Ao 

contrário da anterior, representa segmentos de voos, deixando a cargo do modelo a decisão das 

ligações entre voos, desde que estas estejam dentro dos tempos mínimos impostos e reduz o número 

de variáveis de decisão, uma vez que o número de voos é claramente inferior ao número de ligações 

entre voos possíveis. No entanto, com esta representação não é possível distinguir as aeronaves que 

estão no chão, ou seja, não se distingue que aeronave chega a uma escala e que aeronave parte. 

Segundo (Sherali, Bish, & Zhu, 2006), esta representação sobrepõe um conjunto de redes, uma 

para cada tipo de frota, permitindo assim que hajam constantes dependentes do tipo de aeronave 

utilizada, como tempos de voo em determinados percursos e tempos de rotação. De forma a respeitar 

os tempos mínimos de rotação, a hora de chegada é considerada como sendo a hora em que a 

aeronave está pronta para partir de novo, ou seja, é dada pela hora de chegada do voo anterior mais 

o tempo mínimo necessário para efectuar a rotação. 

São considerados três tipos de arcos nesta representação para cada tipo de frota: arcos de 

chão que representam a aeronave que fica na mesma estação durante um determinado período de 

tempo, arcos do voo que representam os segmentos de voo e arcos envolventes que ligam os últimos 

eventos do dia aos primeiros do dia, representando, assim, os primeiros eventos do dia seguinte, dada 

a condição de programação diária anteriormente referida.  

O espaço temporal é representado por ma linha de tempo que está associada a cada estação 

em cada sub-rede para cada frota, que consiste numa série de nós de eventos que ocorrem 

sequencialmente representando o tempo nessa estação. As linhas de tempo de cada tipo de aeronave 

estão ligadas por arcos de voo que representam os segmentos de voo para esse tipo. A restrição de 

que apenas um tipo de aeronave é atribuído a cada segmento de voo regula os fluxos que ocorrem nas 

diferentes redes, tornando-as, assim, dependentes entre si. 

Na formulação do modelo, a variável de decisão binária representa o fluxo em qualquer arco 

de voo que está restrita a que apenas um tipo de aeronave cubra o correspondente segmento de voo. 
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Os fluxos nos arcos de chão e arcos envolventes tomam valores inteiros, representando o número de 

aeronaves de um determinado tipo que estão numa determinada estação. 

 
Figura 2-2 Exemplo de rede espaço-tempo com duas estações e duas frotas 

Com a formulação anterior, são impostas três restrições: cobertura, equilíbrio e disponibilidade 

de aeronaves. Uma contagem particular é adicionada na rede para contar aeronaves num determinado 

ponto da linha de tempo, tipicamente numa altura em que o número de arcos de voo é reduzido. Para 

cada frota, os fluxos dos correspondentes arcos que cruzam a linha de tempo nesse ponto são somados 

para garantir que este não excede o número de aeronaves disponíveis. Em (Sherali, Bish, & Zhu, 2006), 

os autores destacam que, neste caso, devido às restrições explícitas nos arcos envolventes e de 

equilíbrio, a restrição de equilíbrio de horário utilizado na formulação anterior deixa de ser necessária. 

Neste caso, o objectivo será maximizar a receita ou, equivalentemente, minimizar o custo de 

atribuição. 

Considere-se a seguinte formulação:  

 S o conjunto de estações na rede, indexada por s, o ou d.  

 F o conjunto de tipos de frotas, indexada por f.  

 L o conjunto de voos programados, indexados por l ou {odt}, em que , ∈  e t 

representa o horário de partida do voo à saída de o ou o horário em que a aeronave 

está pronta para partir em d.  

 N representa o conjunto de nós na rede, indexado por {fst}, onde 	 ∈ , ∈  e t 

representa o tempo do evento.  

 O(f) representa o conjunto de arcos da frota f que cruzam a linha de tempo de contagem 

de aeronaves, onde ∈ .  

  corresponde ao custo de atribuir uma aeronave do tipo f ao segmento de voo l, em 

que ∈ , ∈ .  
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  o número de aeronaves disponíveis de cada tipo, com ∈ .  

A variável de decisão  toma valor 1 se uma aeronave da frota f for atribuída ao segmento de 

voo l, com ∈ , ∈ , e 0 caso contrário. Também pode assumir a notação , para ∈ , ∈

. Por sua vez,  representa o fluxo de aeronaves em arco de chão do nó ∈  ao nó ′ ∈

 na estação ∈  na rede da frota ∈ , em que, no geral  e  no caso dos arcos 

envolventes.  e  representam o tempo que antecede e sucede , respectivamente, na linha 

temporal.  

Com esta notação, o modelo básico de atribuição de frota proposto pelos autores é o seguinte: 

Minimizar 
∈∈

 (18)

Sujeito a: 
∈

1, ∀ ∈  (19)

 
∈ ∈

0, ∀ ∈  (20)

 
∈ ∈

 (21)

 ∈ 0,1 , 0 (22)

A linha de tempo de contagem de aeronaves serve como ponto de partida para representar a 

série de eventos que ocorrem numa rede. O primeiro conjunto de nós após essa linha de tempo é 

representada por , ∈ , ∈  e o último conjunto de nós de eventos de um dia é representado 

por , ∈ , ∈ . 

2.4.3 Modelo de Atribuição de Frotas Semanal 

Uma vez que os modelos anteriores focam-se numa atribuição de frota igual todos os dias, o 

que faz com que seja mais fácil gerir, a programação de voos pode variar dia a dia. Pode-se ter, por 

exemplo, certos voos que são oferecidos apenas a certos dias da semana ou a oferta adicional de voos 

por ocasião de alterações grandes na procura devido ao acontecimento de eventos especiais, como o 

Natal, início de férias escolares, etc. Nestas circunstâncias, pode ser considerada preferível uma 

atribuição de frota semanal. 

Segundo (Sherali, Bish, & Zhu, 2006) e (Bélanger, Desaulniers, Soumis, & Desrosiers, 2006), 

uma atribuição de frotas semanal pode ser conseguida através da expansão da linha de tempo de uma 

rede dos modelos anteriores para cobrir os eventos de uma semana. No entanto, ressalvam que isto 

pode não garantir que o mesmo tipo de aeronave seja utilizado no mesmo segmento de voo no mesmo 

horário. Uma vez que isto é desejável por parte das companhias aéreas, (Bélanger, Desaulniers, 

Soumis, & Desrosiers, 2006), sugerem que, se uma frota for atribuída a um número de voo, 

discrepâncias deste tipo dominante podem ser reduzidas penalizando atribuições diferentes. Assim, 

definem a variável de decisão , que toma valor 1 se a frota f for dominante no número de voo , ∈

,  é o conjunto de números de voo, e 0 caso contrário. Definem também , que indica se o tipo de 
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aeronave atribuída ao voo , ∈  difere do tipo dominante para o número de voo, onde o número de 

voo para o voo  é representado por , ∈ . A diferença é penalizada por um número pequeno γ 

na função objectivo. Assim, a formulação de proposta por (Bélanger, Desaulniers, Soumis, & 

Desrosiers, 2006) apresentada por (Sherali, Bish, & Zhu, 2006) e seguindo a formulação apresentada 

no ponto anterior é: 

Minimizar 
∈∈

 (23)

Sujeito a: (19), (20), (21)  

 
∈

1, ∀ ∈  (24)

 , ∀ ∈ , ∈  (25)

 , ∈ 0,1 , , 0 (26)

Para lidar com a consistência de atribuição de frotas a voos, a restrição (24) garante que apenas 

um tipo de aeronave é considerado como dominante para um voo e a (25) faz com que seja aplicada a 

penalização quando o tipo de aeronave atribuída ao voo for diferente do tipo dominante. 

2.5 Modelos Integrados de Atribuição de Frota e Programação de 

Voo 

Apesar dos modelos descritos anteriormente resolverem o Problema de Atribuição de Frota 

independentemente de outros processos de decisão de uma companhia aérea, este está inerente em 

vários contextos operacionais e de planeamento. Como já foi descrito anteriormente, o Problema de 

Atribuição de Frota depende do processo de programação de voos, também denominado como 

desenho de programação e rede, que especifica a rede de voos, incluindo os tempos de partida e de 

chegada em cada aeroporto. Por sua vez, a informação produzida pelo problema de atribuição de frota 

é integrado no processo de criação de plano de manutenção e ao processo de planeamento de 

tripulações. 

Os Modelos Integrados de Atribuição de Frota e Programação de Voo têm sido amplamente 

estudados: veja-se (Lohatepanont & Barnhart, 2004), (Sherali, Bish, & Zhu, 2006) e (Kim & Barnhart, 

2005), entre outros. No entanto, estes apresentam sempre a particularidade de função objectivo ser de 

maximização do lucro, tendo a vista a natureza comercial das Companhias de Transporte Aéreo. 

Por sua vez, (Pita, Pais Antunes, Barnhart, & Gomes de Menezes, 2013) e (Pita, Adler, & 

Antunes, 2014)  vêm o problema de um ponto de vista de minimização de custos, em que estes 

compreendem os custos de operação dos voos e os custos de tempo dos passageiros, os quais os 

autores consideram como sendo os custos sociais. Inclusivamente, no primeiro artigo referenciado, o 

caso de estudo por parte dos autores é a rede de transporte aéreo inter-ilhas do Arquipélago dos Açores 

considerando apenas passageiros. A aproximação feita neste caso é baseada num Modelo de 
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Programação de Voos e de Atribuição de Frota integrado que minimiza os custos totais satisfazendo 

uma dada procura. No segundo caso, os autores apresentam um Modelo de Programação de Voos e 

de Atribuição de Frota orientado Socialmente, cujos resultados são depois utilizados numa análise de 

bem-estar distinguindo os ganhos de passageiros, companhias aéreas, aeroportos e instituições 

governamentais. 

2.5.1 Modelo de Programação de Voos e Atribuição de Frota em redes com Obrigações de 

Serviço Público 

Na formulação do modelo descrito em (Pita, Pais Antunes, Barnhart, & Gomes de Menezes, 

2013), considere-se a seguinte notação: 

  o conjunto de aeroportos, indexados por	  ou . 

  o conjunto de tipos de aeronaves, indexados por . 

  o conjunto de nós que consistem num aeroporto e num momento temporal, 

indexados por .  

  um conjunto de itinerários, indexados por  (um itinerário consiste num nó de partida, 

um nó de chegada e possíveis nós de ligação).  

  o conjunto de itinerários que servem o mercado  com chegada antes do tempo . 

  o conjunto de itinerários que servem o mercado  com partida antes do tempo .  

  o conjunto de arcos de chão, indexados por .  

  o conjunto de arcos de chão de saída do nó . 

  o conjunto de arcos de chão de entrada no nó . 

  o conjunto de arcos de chão que ultrapassam a contagem temporal. 

  o conjunto de arcos de voo, indexados por . 

  o conjunto de arcos de voo de saída do nó . 

  o conjunto de arcos de voo de entrada no nó . 

  o conjunto de arcos de voo que ultrapassam a contagem temporal. 

  o conjunto de arcos de voo para o segmento , ou seja, com partida em  e 

chegada em . 

  o conjunto de tipos de passageiros. 

Quanto a parâmetros:  

  o número de passageiros do tipo  para o mercado . 

  custo de voo de uma aeronave do tipo  para o arco . 

  custo de paragem de ter uma aeronave do tipo  no arco de chão . 

  o custo de tempo onboard para um passageiro no itinerário . 

  o custo de tempo de espera para um passageiro no itinerário . 

  a capacidade de uma aeronave do tipo . 

  a capacidade de uma aeronave do tipo . 

  o load-factor máximo para o arco de voo . 
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  parâmetro que toma valor 1 se o arco de voo  pertencer à rota  e 0 caso contrário. 

  parâmetro que toma valor 1 se o itinerário  servir o mercado  e 0 caso contrário. 

  o número mínimo de voos a serem oferecidos no segmento de voo . 

  o número mínimo de lugares a serem oferecidos no segmento de voo 

   a percentagem mínima de passageiros para o mercado  que chegam antes do 

tempo . 

  a percentagem mínima de passageiros para o mercado  que partem depois do 

tempo . 

  o tempo de espera para os passageiros no itinerário . 

  o tempo de espera máximo para passageiros no itinerário . 

Quanto às variáveis de decisão, são:  

  – o número de passageiros atribuídos ao itinerário .  

 - o número de voos por uma aeronave do tipo  no arco .	 

 - o número de aeronaves do tipo  no arco de chão .  

 - o número de aeronaves do tipo .  

O modelo é formulado, então, como segue: 

Minimizar 
∈∈ ∈∈ ∈ ∈

 (27)

Sujeito a: 
∈ ∈

, ∀ ∈  (28)

 
∈ ∈ ∈ ∈

, ∀ ∈ , ∈  (29)

 
∈ ∈

, ∀ ∈  (30)

 
∈ ∈

, ∀ ∈  (31)

 
∈∈

, ∀ , ∈  (32)

 
∈∈

, ∀ , ∈  (33)

 
∈ ∈

, ∀ ∈  (34)

 
∈ ∈

, ∀ ∈  (35)
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 0, ∀ ∈ :  (36)

 , 	 	 ã , ∀ ∈ , ∈ , ∈  (37)

 0, ∀ ∈ 	 (38)

 A restrição (28) limita o uso de aeronaves ao número de aeronaves disponíveis. (29) garante 

a continuidade por nó e tipo de aeronave. A restrição (30) restringe o número de passageiros atribuídos 

a um voo ao número de lugares disponíveis, tendo em conta o load factor máximo permitido. Como 

restrição de cobertura da procura é imposta a restrição (31). As normas de Serviço Público Obrigatório 

são impostas com as restrições, (32) a (36), sendo estas referentes a número mínimo de voos  e de 

lugares a oferecer por rota e a percentagem de passageiros que devem chegar ao seu destino antes 

de uma determinada hora e devem partir da origem depois de uma determinada hora, respectivamente. 

Para completar a formulação do modelo, as restrições (37) e (38) especificam o tipo e domínio das 

variáveis de decisão. 

No entanto, o modelo desenvolvido em (Pita, Pais Antunes, Barnhart, & Gomes de Menezes, 

2013) apenas considera o movimento de passageiros, deixando a carga e o correio de fora o que, no 

caso de estudo considerado, é de extrema importância devido à falta de meios de transporte 

alternativos viáveis, como seria o caso do transporte rodoviário e do ferroviário. Além disso, apenas 

considera um tipo de subsidiação à companhia aérea operadora sendo o valor deste calculado “ex-

post” e não realizar uma avaliação de acessibilidade/isolamento à rede produzida no que toca a 

determinados serviços considerados essenciais, como é o caso de serviços de saúde. 

 
Figura 2-3 Representação de nós e arcos no modelo de (Pita, Pais Antunes, Barnhart, & Gomes de Menezes, 

2013) 

No mesmo modelo, os autores indicam que o modelo de optimização terá como objectivo a 

minimização dos custos sociais apresentando, no entanto, na função objectivo, apenas custos de 

operação horário em voo e em terra das aeronaves e os custos de tempo dos passageiros (em voo e 
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em espera). Uma vez que a definição de custos sociais é muito mais abrangente, nomeadamente em 

conta também os custos externos ou externalidades, neste trabalho não serão referidos como custos 

sociais, mas como custos de operação horária das aeronaves e custos de tempo dos passageiros.  

2.6 Modelo de Programação de Voos de Passageiros, Carga e 

Mistos 

Os processos descritos nos pontos anteriores apenas têm em consideração o fluxo de 

passageiros, deixando de fora carga e correio. Assim, (Tang, Yan, & Chen, 2008) apresentam um 

modelo de programação de voos que supera esta limitação. Com este modelo, os autores pretendem 

que ligando a rede de passageiros e de carga, o modelo seja capaz de lidar com as relações existentes 

entre estas redes melhorando a performance da rede como um todo. 

Semelhantemente aos modelos anteriores, o modelo apresentado por estes autores utilizam 

uma rede de fluxos no modelo, que inclui uma rede múltipla de fluxo de aeronaves, de fluxo de 

passageiros e de fluxo de carga. 

De salientar que este modelo considera 3 tipos de aeronaves: aeronaves de passageiros, em 

que, para além dos passageiros, também é transportada carga e correio, mas cuja quantidade está 

dependente do peso dos passageiros e da sua bagagem e, claro, da limitação da aeronave; aeronaves 

mistas, em que o número de lugares da aeronave pode ser variado, dando lugar a mais ou menos 

capacidade de carga; e aeronaves de carga, em que apenas é transportada carga e correio. A 

particularidade das aeronaves mistas, implica que tenha que ser introduzida mais uma variável de 

decisão no modelo, em que esta consiste no número de lugares a disponibilizar na aeronave e, por 

consequência, a capacidade de carga. 

2.7 Rede e Procura 

A tipologia de uma rede de transporte aéreo depende de factores como a posição geográfica 

dos aeroportos servidos pela rede, pelas práticas operacionais das companhias que a integram em 

competição, ou não e também pela procura existente. 

No nível estratégico, a rede é definida no longo prazo, podendo ocorrer problemas de 

dificuldade de reversibilidade das decisões tomadas. Temos o exemplo do desenho de uma rede 

rodoviária para um dado território. Existem diferentes objectivos e a rede tem que servir eficientemente 

durante várias décadas, mas a distribuição da população e das actividades vai se alterando ao longo 

do tempo. 

Os objectivos do nível estratégico são a cobertura da rede, em que todos os estabelecimentos 

têm de estar acessíveis, em que os custos operacionais, o tempo e a distância de viagem têm de ser 

razoáveis de acordo com as necessidades impostas e a economia e em que deve ser evitado o 

investimento excessivo. O nível de serviço é também aqui definido, estabelecendo-se os níveis de 

atraso aceitáveis, assim como as respostas do sistema para aumentos de capacidade. Outro objectivo 
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é a redundância do sistema, ou ter um baixo nível de vulnerabilidade, em que se preserva a 

funcionalidade em caso de alguma falha. 

Uma previsão de procura precisa é vital para o planeamento de uma rede de transporte aéreo. 

Existem várias dimensões na procura, começando pela origem e destino dos passageiros e carga, 

pelos horários preferidos de viagem, acabando na utilidade que os vários produtos oferecidos por 

companhias aéreas diferentes ou outros modos podem oferecer. 

Os passageiros de transporte aéreo procuram um itinerário conveniente com um preço 

acessível. Mas isto depende do tipo de passageiro e da razão para a viagem. São, normalmente, tidos 

em conta dois tipos de passageiros no que toca à natureza da viagem: negócios e lazer. Segundo 

(Adler & Gellman, 2012), os passageiros em viagem de negócios são mais sensíveis ao tempo do que 

ao preço, principalmente em voos de curto-curso, que compõem a maior parte das rotas com 

Obrigações de Serviço Público, o que faz com que dêem preferência a voos ponto-a-ponto. Por outro 

lado, os passageiros em viagem de lazer são mais sensíveis ao preço, preferindo que este seja o mais 

baixo possível e estão mais abertos a viagens multissegmentos. 

2.8 Avaliação Acessibilidade e Isolamento 

A Acessibilidade é um conceito de avaliação da mobilidade potencial do indivíduo (ou 

actividades económicas) no espaço. Muitos indicadores de acessibilidade são usados actualmente para 

caracterizar a acessibilidade de regiões e cidades graças à sua simplicidade. No entanto, no transporte 

aéreo as infra-estruturas físicas (aeroportos) não são o único factor que influencia a acessibilidade 

neste tipo de transporte (Hesse, Evangelinos, & Bohne, 2013). As escolhas de rotas, das frequências, 

da organização da rede (hub-and-spoke vs point-to-point) têm grande importância na acessibilidade 

providenciada com o transporte aéreo, principalmente quando este desempenha um papel fundamental 

na movimentação das pessoas e bens, como é o caso da Região Autónoma dos Açores, o caso de 

estudo considerado. 

2.8.1 Indicadores de Acessibilidade 

Um dos indicadores de acessibilidade é o indicador de potencial gravitacional baseado no 

modelo de (Hansen, 1959). Este mede o potencial económico que está acessível a uma cidade ou 

região em questão, uma vez que cidades ou regiões mais próximas são mais importantes para as 

actividades económicas do que as que estão mais distantes. A função potencial é definida como a 

agregação da atractividade económica das cidades ou regiões estudadas. Por exemplo, o PIB, a 

população ou consumidores influenciam o indicador positivamente. Por outro lado, a distância ou o 

tempo de viagem e custos da viagem entre as cidades ou regiões vão influenciar negativamente o 

indicador. Este indicador pode ser definido da seguinte forma: 

 ,  (39)

Em que  é o tempo ou o custo de viagem entre duas cidades ou regiões e  é o grau de 

desvalorização. 
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Outro indicador normalmente usado é o de Acessibilidade Diária que usa um limite de tempo 

de viagem. Neste caso, apenas as cidades ou regiões que estão dentre deste limite de tempo de viagem 

é que são considerados acessíveis. Segundo (Hesse, Evangelinos, & Bohne, 2013), o limite de tempo 

mais comum na literatura são 4 horas. Assim sendo, as cidades ou regiões com um tempo de viagem 

superior ao limite não são consideradas na Acessibilidade Diária da cidade em consideração. Os 

mesmos autores consideram que, no caso do transporte aéreo, este limite deve apenas ser de 3 horas, 

de forma a se ter em conta todos os procedimentos necessários antes da partida do voo. Portanto, uma 

formulação possível para este indicador, no que toca ao potencial de acessibilidade de uma região 

pode ser dado por: 

 ,  (40)

Com: 1, 	

0	 . .
 (41)

Outro indicador de acessibilidade comum é o indicador de rede. Este mede a qualidade das 

ligações entre aeroportos comparando o tempo de viagem  com o tempo de viagem óptimo hipotético 

^  em que este tem em conta a distância em linha recta entre os dois aeroportos. Adicionalmente, o 

tempo de viagem real entre as duas cidades é influenciado pelo PIB da cidade destino. A formulação 

fica: 

 
∑ ^

∑
,  

(42)

2.8.2 Coeficiente Gini e Curva de Lorenz 

O Coeficiente Gini foi desenvolvido para medir o grau de concentração (desigualdade) de uma 

variável na distribuição pelos seus elementos. Compara a Curva de Lorenz de uma distribuição com a 

linha de perfeita igualdade que assume que cada elemento tem a mesma contribuição para a soma de 

todos os valores da variável. O Coeficiente Gini assume valores entre 0 (igualdade perfeita) e 1 

(desigualdade perfeita) onde há concentração total da variável num único elemento. 

A Curva de Lorenz dá uma noção visual do grau de igualdade da mobilidade ao poder observar-

se a área entre as duas linhas já descritas no Coeficiente de Gini, a linha de perfeita igualdade e a linha 

de Lorenz de distribuição da variável em estudo. Quanto mais pequena a área, menor a desigualdade 

e maior a desigualdade, caso contrário. A Curva de Lorenz é obtida em 3 passos principais: Calcular o 

valor da variável (mobilidade) para cada pessoa. Ordenar os resultados por ordem crescente e 

desenhar o gráfico por ordem crescente. 
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Figura 2-4 Exemplo de aplicação gráfica da Curva de Lorenz 

2.8.3 ARIA 

O ARIA (Accessibility/Remoteness Index of Australia), como indicado no nome, é uma 

metodologia para a medição do isolamento a partir das distâncias rodoviárias entre populações e 

Centros de Serviços utilizado na Austrália. Estas distâncias são depois utilizadas para gerar uma 

classificação de isolamento para qualquer localidade da Austrália com valores entre 0 (alta 

acessibilidade) e 15 (alto isolamento). 

São determinadas 5 distâncias, uma para cada nível de Centro de Serviços considerados, para 

cada localidade e padronizadas num rácio. Esse rácio é calculado dividindo a distância medida para 

uma dada localidade pela distância média para essa categoria. Depois de limitar esses rácios a um 

valor máximo de 3, somam-se os mesmos para se obter a classificação ARIA de cada localidade. Todas 

as localidades com o valor do rácio igual a 3 ou superior são consideradas isoladas em termos de 

acesso a essa categoria. 

Os Centros de Serviços são zonas com população acima de 1.000 habitantes onde se 

considera que exista, pelo menos, um nível básico de serviços (como saúde, educação ou comércio). 

Nos Centros de Serviços com maiores populações assume-se que contêm um nível de serviço mais 

alto. Os Centros de Serviços são categorizados de acordo com a Tabela 2-2. 

Tabela 2-2 Categorização dos Centros de Serviço segundo ARIA (Fonte: Adelaide University) 

 

Categoria do Centro de Serviço População

A 250.000 ou mais

B 48.000 ‐ 249.999

C 18.000 ‐ 47.999

D 5.000 ‐ 17.999

E 1.000 ‐ 4.999
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3 CASO DE ESTUDO 

3.1 Região Autónoma dos Açores 

Situado a cerca de 1360 quilómetros de Portugal Continental e a 1925 quilómetros de Terra 

Nova (Canadá), mais ou menos a meio do Atlântico Norte, o Arquipélago dos Açores é constituído por 

nove ilhas com 246.772 habitantes (CENSOS 2011) concentrando-se mais de metade na maior ilha, 

ilha de São Miguel (Figura 3-2). 

O Arquipélago dos Açores apresenta um conjunto de singularidades no panorama nacional e 

da União Europeia. O posicionamento, a fragmentação e dispersão geográfica e a reduzida dimensão 

populacional colocam um conjunto de exigências acrescidas (em matéria de dotação e criação de 

condições de acessibilidade aos principais equipamentos, infra-estruturas e serviços colectivos) no 

sentido de garantir níveis de qualidade de vida semelhantes aos existentes numa região que possuindo 

continuidade territorial tem outras condições de mobilidade interna (Alves & Madruga, 2007). 

 
Figura 3-1 Açores e o seu posicionamento geográfico 

Os Açores concentram cerca de 2,4% da população portuguesa e viram, ao longo dos últimos 

anos, diminuir ligeiramente a disparidade do seu PIB per capita face aos valores nacionais (Alves & 

Madruga, 2007), como se pode ver na Tabela 3-1. Esta melhoria do nível médio de vida da população 

açoriana não se processou de igual modo, nem em todas as ilhas do arquipélago nem nos vários 

concelhos de cada ilha. 



30 

 
Figura 3-2 Gráfico de distribuição da população na R. A. dos Açores (Fonte: SREA) 

Internamente, como se pode ver no Figura 3-3, é a ilha mais populosa, São Miguel, que 

apresenta o maior PIB, seguindo-se a ilha Terceira. 

Tabela 3-1 PIB (unidade:milhões de euros) (Adaptado de DRPFE) 

 

No que toca ao Turismo, pelo número total de dormidas (noites) mensal por ilha, pode-se 

verificar que este apresenta uma grande variação sazonal e que a ilha com maior atracção é a ilha de 

São Miguel (Gráfico 2-3). 
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Figura 3-3 Gráfico de distribuição de PIB pelas ilhas da R. A. dos Açores (Fonte: SREA) 

 
Figura 3-4 Gráfico de número de dormidas mensais por ilha em 2012 (Fonte: SREA) 

3.2 Movimentos em transporte aéreo na Região em 2013 

3.2.1 Passageiros 

Pela Figura 3-5 verifica-se que o movimento de passageiros em transporte aéreo apresenta 

uma grande variação sazonal. Esta é uma situação que se sucede em todos os tipos de voos: inter-

ilhas, territoriais e internacionais. 

Na Tabela 3-2 é possível verificar que a maior variação de movimento de passageiros em 

transporte aéreo registou-se nos voos inter-ilhas nas ilhas Flores, Pico e Faial, o que reforça a 

sazonalidade já mencionada. Também os voos territoriais, ou seja, de ligação ao continente, para as 

ilhas Pico, Faial e Santa Maria também apresentaram maior variação ao longo de 2013. 
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Figura 3-5 Gráfico de mobimento de passageiros em Transporte Aéreo nos Açores em 2013 (Fonte:SREA) 

Em relação a alternativas ao transporte aéreo de passageiros, a Região Autónoma dos Açores 

não apresenta qualquer alternativa para ligação ao exterior. Existe apenas serviço de ferry que não 

opera em todas as ilhas o ano inteiro. As ilhas do Grupo Central estão ligadas durante a Época Baixa 

por transporte marítimo, com uma operação que favorece apenas as ilhas de São Jorge, Faial e Pico, 

deixando a Terceira e Graciosa servidas com menos frequências. Já o Grupo Ocidental (Flores e Corvo) 

também tem ligações durante o ano todo, mas com algumas limitações devido às infraestruturas 

portuárias. Durante a Época Alta, o serviço é aumentado para ligações entre todas as ilhas com a 

adição ao serviço de 2 navios provenientes da Grécia que, para além de permitirem o transporte de 

passageiros, permitem o transporte de veículos, o que tem vindo a potenciar o Turismo interno.  

Tabela 3-2 Média e desvio padrão do movimento de passageiros em transporte aéreo nos Açores em 2012 
(Fonte: SREA) 

 

A Figura 3-6 apresenta a comparação do movimento de passageiros que cada ilha gera em 

transporte marítimo. Neste, pode-se verificar que as ilhas que mais geram transporte marítimo de 

passageiros são as ilhas do ”triângulo” no Grupo Central: Faial, Pico e São Jorge, também por via da 

sazonalidade do serviço nas restantes ilhas, sendo só operado nestas nos meses da época alta.  

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

Santa Maria São Miguel Terceira Graciosa São Jorge Pico Faial Flores Corvo

Ilha Média
Desvio 

Padrão
CV Média

Desvio 

Padrão
CV Média

Desvio 

Padrão
CV

Santa Maria 2338 513 22% 203 159 78% 2 4 268%

São Miguel 11677 4074 35% 16610 4664 28% 8902 5545 62%

Terceira 9058 2132 24% 6491 2063 32% 1251 1493 119%

Graciosa 1465 357 24%

São Jorge 2034 897 44%

Pico 2327 1155 50% 434 344 79%

Faial 4073 1714 42% 2960 1633 55%

Flores 1723 987 57%

Corvo 188 68 36%

Interilhas Territoriais Internacionais



33 

 
Figura 3-6 Gráfico de movimento de passageiros em Transporte Marítimo em 2012 (Fonte: SREA) 

Quanto aos movimentos por tipo de passageiro, apenas se obtiveram valores para os voos 

territoriais, onde se verifica pela Figura 3-7 que há uma grande variação de passageiros não residentes 

ao longo do ano, sendo que no Verão IATA, há um grande aumento no volume destes, com especial 

incidência em Agosto. Relativamente aos passageiros estudantes, como seria espectável, existe um 

pico de movimentação coincidente com o início e final dos semestres lectivos do ensino superior e nas 

épocas de Páscoa e Natal. Resultado não tão espectável é o dos passageiros residentes, que 

apresentam uma variação muito baixa ao longo do ano. 

 
Figura 3-7 Gráfico com número de passageiros por tipo em voos territoriais 

Relativamente aos voos inter-ilhas, após diversas solicitações, não foram fornecidos quaisquer 

dados. No entanto, é admissível que os valores para passageiros residentes sejam superiores aos 

encontrados nos voos territoriais, inclusive sendo os mais representativos, uma vez que se tratam de 

voos regionais. 
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Uma rápida análise aos valores apresentados indica que, no caso dos passageiros não 

residentes, a maioria destes apresenta como motivo de viagem o lazer. Já a pouca variação de 

passageiros residentes acaba por diminuir a proporção de viagens com lazer como motivo dada a fraca 

variabilidade, indiciando outros motivos como profissionais ou de saúde como sendo o principal motivo 

da deslocação. No entanto, sugere-se a realização de inquéritos para melhor perceber as motivações 

de mobilidade em transporte aéreo na Região, o que também ajudará na definição dos requisitos de 

mobilidade e, por consequência, das definições de Obrigações de Serviço Público. 

3.2.2 Carga e Correio 

 
Figura 3-8 Gráfico de movimentos de carga em Transporte Aéreo nos Açores em 2013 (Fonte: SREA) 

No que toca ao movimento de carga em Transporte Aéreo nos Açores, na Figura 3-7 pode ver-

se que volta a ser a ilha mais populosa, São Miguel, a apresentar o maior valor o ano inteiro, seguido 

da ilha Terceira. Ao longo do ano, os valores apresentam uma variação não tão significativa como no 

movimento de passageiros, sendo as ilhas com mais movimento de carga (São Miguel e Terceira) que 

apresentam a menor variação ao longo do ano.  

 
Figura 3-9 Gráfico de movimento de correio em transporte aéreo nos Açores em 2013 (Fonte:SREA) 

De salientar, que a necessidade de transporte de carga por transporte aéreo nos Açores é 

caracterizada por picos esporádicos de procura mais elevada, principalmente devido à exportação de 

produtos perecíveis, nomeadamente peixe fresco. 
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Em relação ao movimento de correio, este é o que apresenta a menor variação ao longo do 

ano, sendo o ultimo trimestre do ano o que apresentou mais movimento em 2013 (Figura 3-9). 

3.3 Obrigações de Serviço Público no Transporte Aéreo de/para os 

Açores 

No Jornal Oficial da União Europeia são publicadas as Obrigações de Serviço Público com as 

normas vinculativas para as empresas prestadoras do serviço. Os tópicos a serem tidos em conta estão 

relacionados com as rotas impontas, frequência, capacidade, tipo de aeronave, pontualidade e tarifas 

a serem aplicadas.  

Relativamente a tipos de aeronaves, os voos realizados entre Portugal Continental e Insular 

devem ser realizados em equipamentos turborreactores, já os voos entre Ilhas devem ser efectuados 

em equipamentos turbo- hélice. Na mesma regulamentação, é exigido que a distribuição dos voos seja 

feita ao longo da semana e entre as faixas horárias do dia. No caso dos voos Inter-Ilhas as frequências 

devem ser sempre realizadas entre as 06h00 e as 00h00, dentro das limitações das limitações 

operacionais dos aeródromos. 

Na Região Autónoma dos Açores estão abrangidas por Obrigações de Serviço Público 8 rotas 

de ligação da Região ao Continente Português e à Madeira e 15 rotas inter-ilhas, as quais são: 

 Lisboa / Ponta Delgada / Lisboa  

 Lisboa / Terceira / Lisboa  

 Lisboa / Horta / Lisboa  

 Funchal / Ponta Delgada / Funchal  

 Porto / Ponta Delgada / Porto  

 Lisboa / Santa Maria / Lisboa  

 Lisboa / Pico / Lisboa  

 Porto/ Terceira/Porto  

 Ponta Delgada / Santa Maria / Ponta Delgada 

 Ponta Delgada / Terceira / Ponta Delgada 

 Ponta Delgada / Horta / Ponta Delgada 

 Ponta Delgada / Pico / Ponta Delgada 

 Ponta Delgada / São Jorge / Ponta Delgada 

 Ponta Delgada / Flores / Ponta Delgada 

 Terceira / Graciosa / Terceira 

 Terceira / São Jorge / Terceira 

 Terceira / Pico / Terceira 

 Terceira / Horta / Terceira 

 Terceira / Flores / Terceira 

 Terceira / Corvo / Terceira 

 Horta / Flores / Horta 
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 Horta / Corvo / Horta 

 Corvo / Flores / Corvo 

3.3.1 Frequências e capacidades mínimas entre Continente/Açores e Inter-Ilhas 

No Anexo I apresenta-se uma tabela com as imposições de OSP actuais tanto para as rotas 

inter-ilhas como para as rotas de ligação ao Continente e Madeira em termos de frequências e 

capacidades mínimas. Estas estão publicadas no Jornal Oficial da União Europeia. As versões mais 

recentes datam de 2009 para os voos Inter-Ilhas e 2010 para os voos de ligação ao Continente e 

Madeira. 

À semelhança do descrito anteriormente para as OSP na Europa e como se pode verificar no 

Anexo I, as restrições relativamente aos voos inter-ilhas incidem sobre frequências mínimas semanais 

e/ou diárias (no caso de algumas rotas com mais movimento), variáveis ao longo do ano para responder 

à variação na procura e ainda uma restrição de número de voos com combinação de percursos. No 

que toca às capacidades, é também imposta uma capacidade semanal mínima a oferecer, que também 

varia ao longo do ano. 

Ainda sobre as ligações inter-ilhas, estão contempladas as situações em que as ligações são 

interrompidas devido a condições imprevisíveis, nomeadamente condições atmosféricas adversas, 

impondo que a capacidade programada deve ser reforçada em, pelo menos, 60% a partir do momento 

em que a operação é restabelecida e até ao escoamento de todo o tráfego que tenha ficado acumulado 

durante a interrupção. Esta obrigatoriedade de reforço das ligações devido a interrupção por condições 

imprevisíveis está também contemplada nas OSP para as rotas de ligação ao Continente e Madeira 

Está também considerado, relativamente às ligações inter-ilhas, que caso a operação numa 

determinada rota, numa estação IATA, ultrapasse os 75% de ocupação, que haverá um aumento de, 

no mínimo, do diferencial da oferta na capacidade mínima a oferecer para a estação homóloga 

seguinte. É ainda imposto que, caso o número de passageiros em lista de espera seja superior a 5% 

da capacidade semanal oferecida ou ao equivalente à capacidade da aeronave com maior utilização 

nessa rota, consoante o que for menor, será efectuada uma ligação adicional, caso esses passageiros 

não possam ser encaminhados para o seu destino no período de 48 horas. 

Relativamente ao transporte de carga e correio nas ligações inter-ilhas, as capacidades 

mínimas ficam dependentes das capacidades das aeronaves, conforme descrito no Anexo I, havendo, 

no entanto, imposição de capacidade semanal mínima, conforme apresentado no mesmo anexo. 

Passando para as ligações ao Continente e Madeira, são também estabelecidas capacidades 

mínimas semanais para o transporte de passageiros e de carga, também descritos no Anexo I. À 

semelhança dos voos inter-ilhas, é também estabelecido que, caso o load factor médio de uma rota 

numa data estação IATA ultrapasse os 85%, a capacidade mínima a oferecer na estação homóloga 

seguinte deverá ser acrescentada do diferencial de oferta que permita respeitar o load factor descrito. 

Ou seja, em ambos os casos há revisão das capacidades mínimas a oferecer para cada estação IATA, 

caso a procura seja superior à esperada. 
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Neste caso, está também contemplado nas OSP que, apenas em casos excepcionais, não 

imputáveis à Operadora, o número de voos cancelados não deve exceder 2% do número de voos 

programados. É ainda referido que, salvo casos de força maior, os atrasos directamente imputáveis à 

Operadora superiores a 15 minutos não devem afectar mais de 15% dos voos programados, sob pena 

de aplicação de penalidades. 

3.3.2 Restrições Tarifárias 

A estrutura tarifária inclui uma tarifa de classe económica, sem restrições, uma gama de tarifas 

adaptados aos diversos segmentos de procura, seja turística e negócios, no caso de passageiros e, no 

caso de carga e correio, carga geral e produtos específicos, etc. 

No caso das ligações inter-ilhas, para além de serem estabelecidos os valores para a tarifa 

normal sem restrições (Tabela 3-3), são também estabelecidas tarifas reduzidas aplicáveis a residentes 

na Região Autónoma dos Açores, as quais estão apresentadas na Tabela 3-4. Sobre estas, é aplicado 

um desconto de 40% para o caso das tarifas a aplicáveis a estudantes residentes na Região. 

Tabela 3-3 Valores de tarifas de ida e volta inter-ilhas para não residentes (EUR) 

 

Existe ainda a imposição da existência de uma tarifa reduzida, com um desconto não inferior a 

20% sobre a tarifa de residente, para famílias numerosas constituídas por, pelo menos, cinco pessoas, 

incluindo crianças e bebés, da mesma família e desde que viagem juntos e uma tarifa promocional, 

com restrições, para residentes e estudantes, que deverá corresponder a, pelo menos, 10% dos lugares 

oferecidos em cada rota. 

Tabela 3-4 Valores de tarifas de ida e volta inter-ilhas para residentes (EUR) 

 

No caso das OSP das ligações entre os Açores e o Continente e Madeira, inclui uma tarifa 

especial de ida e volta, nas ligações entre os Açores e o Continente no valor máximo de 238 EUR e de 

176 EUR no caso das ligações entre os Açores e o Funchal. 

Relativamente a tarifas para residentes e estudantes, estes beneficiam de um desconto de 33% 

e 40% respectivamente sobre a tarifa pública de classe económica sem restrições. Inclui também uma 

SMA PDL TER GRW SJZ PIX HOR FLW CVU

SMA 88 148 148 148 148 148 148 148

PDL 88 148 148 148 148 148 148 148

TER 148 148 88 88 146 146 148 148

GRW 148 148 88 148 148 148 148 148

SJZ 148 148 88 148 148 148 148 148

PIX 148 148 146 148 148 148 148 148

HOR 148 148 146 148 148 148 88 88

FLW 148 148 148 148 148 148 88 42

CVU 148 148 148 148 148 148 88 42

SMA PDL TER GRW SJZ PIX HOR FLW CVU

SMA 68 124 124 124 124 124 124 124

PDL 68 124 124 124 124 124 124 124

TER 124 124 124 68 118 118 124 124

GRW 124 124 124 124 78 78 124 124

SJZ 124 124 68 124 78 78 124 124

PIX 124 124 118 78 78 78 124 124

HOR 124 124 118 78 78 78 68 68

FLW 124 124 124 124 124 124 68 34

CVU 124 124 124 124 124 124 68 34
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tarifa que corresponde a, no mínimo, 10% dos lugares oferecidos em cada voo, sem prejuízo de os 

lugares não reservados não serem absorvidos por outras classes tarifárias. Esta tarifa promocional 

corresponde a um desconto mínimo de 30% sobre a tarifa de residente ou de estudante. São assim 

fixadas as seguintes tarifas para residentes e estudantes: 

 199 EUR, para residentes na Região Autónoma dos Açores para viagens de ida e volta 

ao Continente 

 174 EUR, para residentes na Região Autónoma dos Açores para viagens de ida e volta 

ao Funchal 

 155 EUR, para estudantes para viagens de ida e volta entre os Açores e o Continente 

 110 EUR para estudantes para estudantes em viagem de ida e volta entre os Açores e 

o Funchal. 

Está também fixada uma taxa para obviar o sobrecusto proveniente do aumento do preço de 

combustível que é revista trimestralmente, pela aplicação da seguinte fórmula: 

 50.00  (43)

Em que: 

 SC = Sobrecusto de combustível por ida expresso em Euros 

 k = 0.685 x câmbio médio de X Euros por 1 USD do trimestre anterior 

 b = preço médio do barril em USD do trimestre anterior. 

Está também fixada a taxa máxima de serviço de emissão em 16 EUR e 4 EUR através dos 

estabelecimentos de venda directa e call center, respectivamente. 

Relativamente ao transporte de carga, as tarifas máximas estão descritas na Tabela 3-5. 

Tabela 3-5 Tarifas máximas de Carga 

 

3.3.3 Compensações financeiras às operadoras 

No caso das rotas inter-ilhas, as compensações a serem atribuídas são calculadas com base 

no défice operacional da transportadora aérea, tendo em consideração apenas os custos e proveitos, 

nunca excedendo este mesmo défice, e calculado “ex-post”. É estipulado limites mínimos e máximos 

para as compensações, e são tabeladas segundo cada segmento. 

Todas as despesas devem ser devidamente justificadas sendo fiscalizadas pelas autoridades 

locais. Todo o processo das indemnizações compensatórias tem por base a informação da Direcção 

Regional dos Transportes Aéreos e Marítimos que propõe o montante da indemnização compensatória. 

LIS e OPO / Açores FNC /Açores

Mínimo 9,09 EUR 9,09 EUR

Normal 1,09 EUR/Kg 0,88 EUR/Kg

Quantidade 0,96 EUR/Kg 0,67 EUR/Kg

Perecíveis 0,68 EUR/Kg 0,56 EUR/Kg

Produtos Especiais 0,86 EUR/Kg 0,63 EUR/Kg

Produtos Especiais/Quantidade 0,79 EUR/Kg
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Esta que será validada pela Direcção Regional do Tesouro, e passa por último pela autoridade de 

gestão deverá com vista a assegurar que a despesa apresentada para co-financiamento cumpre as 

regras de elegibilidade. 

Relativamente aos voos dos Açores para o Continente e Madeira, o Estado Português 

comparticipa as viagens de residente e de estudante no valor de 105 EUR nas rotas LIS/SMA, LIS/PIX 

e OPO/TER e 86 EUR nas rotas LIS/PDL, LIS/TER, LIS/HOR, FNC/PDL e OPO/PDL. Para além desde 

subsídio, o Estado Português suporta ainda o custo de encaminhamento dos passageiros respeitantes 

às viagens com origem e destino às ilhas sem ligação directa ao Continente e ao Funchal, de forma a 

garantir a continuidade territorial e garantir o princípio de não discriminação das ilhas mais pequenas e 

com menos movimento face às demais. 

3.3.4 Rede de Transporte Aéreo dos Açores 

Com as Obrigações de Serviço Público em Transporte Aéreo descritas anteriormente, a rede 

de Transporte Aéreo dos Açores caracteriza-se por providenciar ligações inter-ilhas e por dispor de 5 

gateways de acesso à rede inter-ilhas a partir do Continente e Madeira, sendo a ligação a Lisboa a que 

tem mais importância. 2 desses gateways apenas recebem voos semanalmente, pelo que se pode 

considerar a rede como sendo uma rede hub-and-spoke funcionando os aeroportos das ilhas que 

servem de gateway como hub de entrada na rede inter-ilhas. Os aeroportos de Ponta Delgada, Terceira 

e Horta na rede inter-ilhas funcionam também como hub nesta rede. No entanto, a existência de alguns 

voos ponto-a-ponto sem a utilização dos aeroportos hub, levam a que se considere que a rede é um 

misto entre hub-and-spoke e uma rede ponto-a-ponto, revelando-se numa rede em malha. 

 
Figura 3-10 Rede de Transporte Aéreo dos Açores 

De forma a relaxar o modelo de optimização e este não ter em conta itinerários que terão uma 

probabilidade muito reduzida de ser utilizados, foi necessário identificar as rotas directas com mais 

movimento e, de seguida, identificar os itinerários possíveis. Como seria de esperar, a rede actual faz 

com que sejam identificadas como as rotas directas com mais movimento as que são realizadas 
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actualmente. Para se identificarem os itinerários possíveis, considerando os gateways como hubs, 

criaram-se os itinerários possíveis com 2, 3 ou 4 segmentos de voo tendo em conta as ligações directas 

determinadas anteriormente e tendo em conta a posição geográfica e tempo de voo resultante, de 

forma a não criar situações absurdas. Veja-se o exemplo para a rota PDL/CVU. Foram identificadas os 

seguintes itinerários possíveis: PDL/TER/CVU, PDL/HOR/CVU, PDL/FLW/CVU, PDL/HOR/FLW/CVU 

e PDL/TER/FLW/CVU. Excluíram-se combinações como PDL/SJZ/TER/CVU ou PDL/PIX/TER/CVU. 

3.4 Novo Modelo de Transporte Aéreo para os Açores 

Foi apresentado recentemente um novo Modelo de Transporte Aéreo para os Açores que 

entrará em vigor, caso seja aprovado pela Comissão Europeia, no próximo Verão IATA, a iniciar a 30 

de Março de 2015. Neste novo modelo, uma das grandes novidades é a abertura total de duas rotas 

sem quaisquer restrições ou obrigações LIS/PDL e LIS/TER. As restantes rotas continuarão a ser de 

acesso condicionado, no entanto, ainda não foram divulgados quaisquer detalhes. Outra novidade, é a 

criação de uma OSP para voo de carga na rota LIS/PDL/TER/LIS, com a possibilidade de 

compensações financeiras directamente à companhia aérea operadora. No que toca às compensações 

financeiras aos residentes e estudantes, estas serão efectuadas directamente ao passageiro, sendo 

que este, no final, despenderá no máximo €134, sendo o reembolso efectuado após conclusão da 

viagem e mediante apresentação da documentação necessária. Neste caso, as companhias aéreas 

ficam livres de praticar os preços que entenderem, o que leva a que os passageiros possam vir a ter 

que comprar as passagens com valores muito superiores, só sendo ressarcidos mais tarde. 

No caso da rota LIS/PDL, já existem mais companhias aéreas interessadas em voar, 

inclusivamente já foram solicitadas informações ao Aeroporto de Ponta Delgada e pedidos slots por 

parte de Companhias Aéreas de Baixo Custo, nomeadamente Ryanair e EasyJet, o que poderá trazer 

competitividade à rota e, por consequência, melhores acessibilidades. Já no caso da rota LIS/TER, não 

foi divulgado qualquer interesse por parte de companhias aéreas para operar esta rota.
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4 METODOLOGIA 

Na Figura 4-1, pode-se ver os vários passos e a sua sequência da metodologia adoptada. Em 

primeiro lugar, é necessário saber a procura de passageiros, carga e correio a servir, pelo que se 

recorrem a dados históricos para tal, podendo também ser feita uma projecção para o futuro, 

dependendo das fontes disponíveis. Ao ter-se estes dados, é necessário estabelecer os requisitos da 

rede: isto significa determinar, antes do modelo de optimização, quais as ligações a introduzir na rede, 

tipos de aeronaves possíveis em cada ligação, podendo também serem já estabelecidos algumas 

imposições OSP como número mínimo de voos em cada ligação, número mínimo de lugares a oferecer 

e percentagens de passageiros que se pretende que cheguem ao destino antes de uma determinada 

hora e que partam de uma origem depois de uma determinada hora para cada rota. De seguida, 

determinam-se os voos e custos associados a estes: Este passo consiste na execução do modelo de 

optimização, de onde também se retiram os dados necessários aos passos seguintes, ou seja, o fluxo 

de passageiros e carga para cada par OD sabendo, assim, o tempo e custo que lhes incorre. O passo 

a tomar a seguir consiste em calcular a subsidiação resultante da rede saída do modelo de optimização 

e avaliar a acessibilidade que esta proporciona. Nos pontos seguintes estas etapas serão explicadas 

mais detalhadamente. 

 
Figura 4-1 Metodologia adoptada 

4.1 Estimação da Procura por mercado com dados limitados 

Dado que a informação disponível para o caso de estudo não era suficiente, optou-se por 

determinar o fluxo de passageiros e carga entre os aeroportos da rede em estudo através de um modelo 

gravitacional a duas restrições. 
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O software utilizado para o efeito foi o MS Excel e o add-on Solver como ferramenta de 

optimização. 

Assim, recorrendo ao Modelo Gravitacional descrito no Capítulo 2, determinou-se que a função 

a optimizar seria: 

Minimizar: ∑ +  (44)

Ou seja, minimizar a soma do quadrado da diferença entre os valores de origens e destinos 

observados e os valores de origens e destinos resultantes da iteração. 

Para a função do modelo gravitacional, optou-se por utilizar uma função de custo exponencial, 

sendo então representada por: 

  (45)

Com 

 1

∑
 

(46)

 1

∑
 

(47)

Os passos para a calibração serão os mesmos especificados no Estado da Arte (Capítulo 2). 

Para a função impedância, optou-se por utilizar apenas o tempo de viagem entre cada 

aeroporto. Esta escolha prende-se com o facto de as viagens entre dois aeroportos não serem 

realizadas no mesmo tempo todos os dias da semana. Ou seja, em certos dias da semana poderão 

existir voos directos non-stop, enquanto noutros dias a viagem poderá ter que ser realizada via outro 

aeroporto. Considerou-se, assim, como tempo de viagem entre dois aeroportos o tempo decorrido entre 

a partida do aeroporto de origem e a chegada ao aeroporto de destino, não se considerando tempos 

de check-in e recolha de bagagem por estes não apresentarem grande variação. Com esta formulação 

do tempo de viagem, inclui-se neste o tempo de espera na ligação, aumentando o custo dessa viagem. 

Para se obter o valor para , utilizou-se a seguinte expressão, de forma a ser obtida uma média da 

duração da viagem entre  e : 

 ∑ ú 	 	 çã çã

∑ ú
 (48)

Não obstante os factores subjacentes à geração da procura da carga se diferenciarem da 

procura das pessoas, atendendo à ausência de dados e aos erros inerentes à aplicação do método 

gravitacional, optou-se pela adopção do mesmo método 

4.2 Função Utilidade 

De acordo com a metodologia especificada em (Pita, Pais Antunes, Barnhart, & Gomes de 

Menezes, 2013), após a determinação da procura a satisfazer, deveria ser estimada uma função 
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utilidade, através de regressão linear, considerando variáveis explanatórias tipicamente tidas em conta 

em estudos de procura de transporte aéreo. Esta função utilidade viria, após a execução do modelo de 

optimização, servir para calcular as tarifas resultantes face à nova organização da rede e dos voos, 

podendo assim ser determinado o benefício daí retirado. 

No entanto, uma vez que não foi possível obter da parte das operadoras actuais os números 

correctos de movimentos de passageiros e carga entre os aeroportos da rede de estudo, tendo sido 

necessário recorrer à informação disponível no Serviço Regional de Estatística dos Açores, que apenas 

indicam as saídas e entradas em cada aeroporto regional, sendo depois trabalhados pela metodologia 

apresentada no ponto anterior para estimar os movimentos entre aeroportos, a execução da regressão 

linear acabou por falhar após diversas tentativas, uma vez que os factores “tempo de viagem” e 

“população” eram os únicos que tinham representatividade nos dados, ficando outros factores como a 

“tarifa” e o “rendimento médio” sem representatividade, além de os erros associados serem demasiado 

elevados. Assim sendo, foi optado por deixar esta parte da metodologia de fora sendo, no entanto, 

aconselhável a sua reintrodução em trabalhos futuros que tenham acesso aos dados necessários para 

a sua execução. 

4.3 Modelo de Optimização 

No modelo de optimização, foi utilizada a técnica de rede espaço-tempo para construir um 

modelo integrado de atribuição de frota e programação de voos com o objectivo de minimizar os custos 

de operação e o custo de tempo dos passageiros. Este modelo procura uma solução óptima tanto para 

os movimentos das aeronaves como para os movimentos dos passageiros na rede através da 

manipulação de voos non-stop, voos directos (com escala técnica) ou voos com uma ou mais escalas 

(Figura 4-2) com múltiplas frotas. A formulação matemática e os principais elementos na modelação 

serão apresentados de seguida. 

 
Figura 4-2 Esquema exemplificativo de tipos de percursos 

4.3.1 Formulação Matemática 

A formulação matemática do modelo de optimização implementado em XPress seguiu a 

apresentada em (Pita, Pais Antunes, Barnhart, & Gomes de Menezes, 2013) tendo-se também recorrido 
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à formulação de (Tang, Yan, & Chen, 2008) de forma a introduzir os fluxos de carga e restrições 

necessárias. A formulação matemática ficou assim definida: 

  o conjunto de aeroportos, indexados por	  ou . 

  o conjunto de tipos de aeronaves, indexados por . 

  o conjunto de nós que consistem num aeroporto e num momento temporal, 

indexados por .  

  um conjunto de itinerários, indexados por  (um itinerário consiste num nó de partida, 

um nó de chegada e possíveis nós de ligação).  

  o conjunto de itinerários que servem o mercado  com chegada antes do tempo . 

  o conjunto de itinerários que servem o mercado  com partida depois do tempo .  

  o conjunto de arcos de chão, indexados por .  

  o conjunto de arcos de chão de saída do nó . 

  o conjunto de arcos de chão de entrada no nó . 

  o conjunto de arcos de chão que ultrapassam a contagem temporal. 

  o conjunto de arcos de voo, indexados por . 

  o conjunto de arcos de voo de saída do nó . 

  o conjunto de arcos de voo de entrada no nó . 

  o conjunto de arcos de voo para o segmento , ou seja, com partida em  e 

chegada em . 

  o conjunto de tipos de passageiros. 

  o conjunto de tipos de carga. 

Quanto a parâmetros:  

  o número de passageiros para o mercado . 

  quantidade de mercadoria para o mercado . 

  custo de voo de uma aeronave do tipo  para o arco . 

  custo de paragem de ter uma aeronave do tipo  no arco de chão . 

  o custo de tempo onboard para um passageiro no itinerário . 

  o custo de tempo de espera para um passageiro no itinerário . 

  tempo onboard para um passageiro no itinerário . 

  tempo de espera para um passageiro no itinerário . 

  o número de lugares uma aeronave do tipo . 

  o payload máximo de uma aeronave do tipo . 

  o load-factor máximo para o arco de voo . 

  parâmetro que toma valor 1 se o arco de voo  pertencer à rota  e 0 caso contrário. 

  parâmetro que toma valor 1 se o itinerário  servir o mercado  e 0 caso contrário. 

  o número mínimo de voos a serem oferecidos no segmento de voo . 

  o número mínimo de lugares a serem oferecidos no segmento de voo 	  
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  a percentagem mínima de passageiros para o mercado  que chegam antes do 

tempo . 

  a percentagem mínima de passageiros para o mercado  que partem depois do 

tempo . 

  o tempo de espera para os passageiros no itinerário . 

  o tempo de espera máximo para passageiros no itinerário . 

Quanto às variáveis de decisão, temos:  

  – o número de passageiros atribuídos ao itinerário .  

  – a quantidade de mercadoria atribuída ao itinerário .  

 - o número aeronaves do tipo  no arco .	 

 - o número de aeronaves do tipo  no arco de chão .  

 - o número de aeronaves do tipo . 

O modelo é formulado, então, como se segue: 

Minimizar 
∈∈ ∈∈ ∈ ∈

 (49)

Sujeito a: 
∈ ∈

, ∀ ∈  (50)

 
∈ ∈ ∈ ∈

, ∀ ∈ , ∈  (51)
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∈

,

∈

, ∀ ∈  (59)

 0, ∀ ∈ :  (60)

 , 	 	 ã , ∀ ∈ , ∈ , ∈  (61)

 0, 0, ∀ ∈  (62)

As principais diferenças para a formulação de (Pita, Pais Antunes, Barnhart, & Gomes de 

Menezes, 2013) prendem-se com a introdução do fluxo de carga, em que foi necessária a introdução 

das equações (53), (55) e (62) e a correcção da nomenclatura das restantes. 

Para o caso do fluxo de passageiros, foi imposta a restrição (60) que, caso se pretenda impor, 

restringe os itinerários as atribuir passageiros aos itinerários que apresentam tempos de espera 

inferiores a um tempo limite adoptado. Passando para a carga, uma vez que não se tem caracterizada 

a carga apenas se impôs que toda a carga deve ser servida durante o período temporal em 

consideração, ou seja no próprio dia. Caso se estenda o período temporal para mais tempo, deverá ser 

introduzida uma restrição semelhante mas aplicada ao fluxo de carga. 

Apesar de não ter sido utilizado na aplicação ao caso de estudo, está também considerado na 

formulação acima descrita a existência de diferentes tipos de passageiros e de carga, aos quais 

poderão ser aplicadas restrições distintas. 

Relativamente à função objectivo, optou-se por seguir a proposta pelos autores de minimizar 

custos. Outra solução seria maximizar a acessibilidade, impondo restrições nos custos. No entanto, 

considera-se que é mais exequível e coerente minimizar os custos exigindo que existam níveis mínimos 

para a acessibilidade e, caso os custos sejam excessivos, diminuir os níveis de exigência analisando a 

relação entre a perda na acessibilidade e o ganho nos custos. 

4.3.2 Rede espaço-tempo 

O modelo adoptado constrói várias redes espaço-tempo para simular o encaminhamento de 

várias frotas, a programação de voos e o movimento de passageiros e de carga. Cada rede indica os 

movimentos de um tipo específico de aeronave, dos passageiros e da carga dentro de um determinado 

espaço temporal e determinadas localizações, estando o movimento de passageiros e de carga 

dependente das redes de movimento das aeronaves (Figura 4-3).  

Como se pode verificar na mesma figura, o eixo horizontal representa o espaço temporal e o 

eixo vertical representa as localizações dos aeroportos. Nós (NODES), Arcos de Voo e Arcos de chão 

(FLIGHT_ARC e GROUND_ARC) são os componentes principais da rede. Um nó representa um 

aeroporto num determinado momento temporal. Por sua vez, um arco representa uma actividade de 

um avião, ou seja, um voo ou permanência em terra ou ainda uma estadia de um dia para o outro. Os 

fluxos nos arcos representam a movimentação de aeronaves nas redes (afct_fa e acft_ga). Por sua 

vez, os passageiros e a carga vão movimentar-se na rede através de itinerários, que são constituídos 

por nós que possuem ligação através dos arcos de voo e arcos de chão. 
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Figura 4-3 Rede espaço-tempo com várias layers 

4.3.2.1 Nós (NODES) 

Como já foi explicado anteriormente, os nós associam um aeroporto a um determinado 

momento temporal. A construção destes elementos depende do número de aeroportos considerados, 

do espaço temporal em estudo (TIME_FRAME) e da segmentação aplicada a este (timeblock). 

4.3.2.2 Arcos de Voo (FLIGHT_ARC) 

Um arco de voo representa um voo que liga dois aeroportos diferentes. São criados todos os 

voos possíveis na rede dentro do espaço temporal em estudo, tendo em conta, também, os intervalos 

de tempo em que os aeroportos operam. Cada arco de voo contem dois nós, que por sua vez incluem 

informação de aeroporto e momento temporal de partida e aeroporto e momento temporal de chegada, 

sendo que a diferença temporal entre os nós segue a formulação considerada no cálculo do tempo de 

voo que será apresentada num ponto mais à frente. O limite superior de fluxo para um arco de voo é 

um, o que significa que cada voo apenas pode ser servido uma vez e por um tipo de aeronave. Por sua 

vez, o limite inferior é zero, significando que nenhum avião é atribuído ao arco de voo. 

4.3.2.3 Arco de Chão (GROUND_ARC) 

Representa aviões em espera ou em estadia nocturna num aeroporto. É constituído por dois 

nós que representam o mesmo aeroporto em momentos temporais consecutivos. O limite inferior do 

fluxo em arcos de chão é zero, significando que nenhum avião está no aeroporto nesse momento 

temporal, enquanto o limite superior é a capacidade do apron ou infinito, caso a capacidade seja muito 

elevada, indicando o número máximo de aviões que podem estar nesse aeroporto nessa janela 

temporal. No caso de uma estadia nocturna, é criado um arco de chão envolvente por aeroporto, que 

liga o nó desse aeroporto com o ultimo momento temporal ao nó desse aeroporto com o primeiro 

momento temporal. 
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4.3.2.4 Itinerário (ITINERARY) 

Os itinerários correspondem à rede de fluxos no espaço-tempo para os passageiros e carga. 

Um itinerário consiste num nó de partida, num nó de chegada e possíveis nós de ligação. Um itinerário 

é construído com base nos arcos de voo, sendo que os nós serão, garantidamente, sempre com 

momentos temporais sequenciais, de forma a não criar itinerários impossíveis. Estes representam o 

percurso entre um aeroporto de partida e um aeroporto de destino que os passageiros e a carga podem 

percorrer, cujo número e quantidade são representados pelo fluxo no itinerário. O limite inferior do fluxo 

nos itinerários é zero, o que representa que nenhum passageiro ou nenhuma carga são atribuídos a 

esse percurso. Já o limite superior, este é limitado pela capacidade máxima do tipo de aeronave com 

maior capacidade que pode ser atribuída aos arcos de voo que pertencem ao itinerário. A Figura 4-2 

exemplifica os tipos de itinerários considerados. 

O fluxo nos itinerários representa a movimentação de passageiros e carga ao longo da rede 

(pax_flow e cargo_flow). 

Para não deixar o software criar uma infinidade de itinerários criando todas as sequências de 

arcos de voos possíveis, foi necessário criar uma tabela de rotas viáveis que servisse de molde para a 

criação dos itinerários. Por exemplo, no caso da ligação entre Santa Maria e Terceira, os itinerários 

possíveis são construídos por voos non-stop entre Santa Maria e Terceira ou por voos directos ou com 

transferência através de Ponta Delgada. Caso não se fizesse esta imposição, o software iria também 

criar itinerários entre Santa Maria e Terceira com escala em Lisboa, por exemplo. Com isto, limita-se o 

número de variáveis itinerário. 

4.3.3 Cálculo do tempo de voo 

De seguida, apresenta-se como se calcula a distância entre aeroportos e o tempo de voo. 

Para calcular a distância de cada segmento de voo, utilizam-se as Coordenadas Geográficas 

(Latitude e Longitude) dadas em graus, minutos e segundos. Para demonstrar o cálculo da distância, 

apresenta-se o exemplo da distância entre o Aeroporto João Paulo II em Ponta Delgada (PDL) e o 

Aeroporto da Portela em Lisboa (LIS), sendo as restantes distâncias calculadas de igual forma. As 

respectivas Coordenadas Geográficas para a localização de PDL e LIS são 37º	44’	31’’ 	025º	41’	52’’  

e 38º	46’	27’’ 	009º	08’	03’’ . Em primeiro lugar, é necessário converter as coordenadas em graus. 

Exemplifica-se usando as coordenadas de PDL: 
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Onde 	 , 	  e 	  representam, respectivamente, o numero de 

graus, minutos e segundos na longitude (latitude). 

Da mesma forma, para LIS: 

, 38,774º, 9,134º  

Usam-se as coordenadas de ambas as localizações para calcular a distância entre ambos. 

Representa-se a distância entre o aeroporto  e  como , , que é calculada recorrendo à 

Fórmula de Haversine: 

 , 2 √  (64) 

 
2

cos cos
2

 
(65) 

Onde   e   representam a latitude e longitude em graus do aeroporto  

, respectivamente e  é o raio médio da Terra (6371 km), uma vez que esta não é uma esfera perfeita 

e o seu raio varia entre 6356 km nos polos e 6378 km no equador. 

Calcula-se, assim, a distância entre PDL e LIS: 

2
cos cos	

2
 

37,742º 38,774º

2
cos 37,742 cos 38,774

25,698º 9,134

2
 

, 2 6371 √  

, 1449	  

A matriz de distâncias entre os aeroportos considerados na rede de estudo encontra-se no 

Anexo II 

Para calcular o tempo de voo, utiliza-se a distância entre aeroportos calculada anteriormente e 

a velocidade média/cruzeiro  de cada tipo de aeronave considerada . Assim, o tempo de voo 

,  entre os aeroportos  e  numa aeronave do tipo  é dado por: 

 
, 	

,
 

(66) 

Exemplifica-se o cálculo do tempo de voo entre PDL e LIS para uma aeronave do tipo A320, 

que tem uma velocidade média de 828 km/h. 

, 	
,

 

, 	
1449	

828	 /
 

, 	1 	45  
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Para simplificação do modelo de optimização, apenas se consideraram duas velocidades 

médias, uma para aeronaves turbo-hélice e outra para aeronaves turborreactores. 

 
Figura 4-4 Fases consideradas num arco de voo 

Na Figura 4-4 podem verificar-se as várias etapas consideradas para o arco de voo a ser 

utilizado no modelo de optimização. Assim, ao tempo de voo calculado através dos passos acima 

descritos, deve ser adicionado o tempo de ajustamento de descolagem e o tempo de ajustamento de 

aterragem, que correspondem à perda de tempo gerada desde a saída de calços até a aeronave atingir 

o nível cruzeiro e velocidade cruzeiro e à perda de tempo desde o início da aproximação até à paragem 

total da aeronave. Estes valores dependem do tipo de aeronave e podem também ser influenciados 

pelo aeroporto em questão. Para o cálculo do tempo necessário para cada tipo de aeronave realizar o 

movimento entre dois aeroportos, serão utilizados valores médios de tempos de ajustamento para cada 

classe de aeronave. Isto é, agrupar-se-ão as aeronaves em aeronaves com motores do tipo turbo-

hélice e aeronaves com motores do tipo turborreactores. Para além deste ajustamento, também 

introduz-se no tempo de voo, o tempo de preparação da aeronave anterior à saída de calços que 

considera-se igual ao tempo necessário para efectuar a rotação da aeronave, ou seja, o tempo entre a 

entrada em calços depois de um voo e a saída de calços para efectuar o voo seguinte. 

 
Figura 4-5 Exemplo de Arco de Voo com tempo de rotação incluído (A) e arco de chão a representar o tempo de 

rotação (B) 

Com a introdução do tempo de rotação no tempo de voo, o que se pretende é aligeirar o modelo 

de optimização, reduzindo, assim, o número de variáveis e a necessidade de impor uma restrição 

adicional para garantir que cada avião tem o tempo de rotação necessário entre cada voo, como 
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explanado na Figura 4-5. Esta simplificação do modelo matemático poderá introduzir erros nos valores 

estimados do custo de voo, uma vez que não está a ser considerado o tempo “bloco-a-bloco” que 

normalmente é considerado no valor do block-hour, pelo que poderá introduzir enviesamento no 

resultado final. 

Assim, tendo em conta os tipos de aeronaves a utilizar no modelo, considerou-se que para 

aeronaves turbo-hélice a velocidade comercial seria de 667 km/h e de 830 km/h para aeronaves com 

turborreactores. Quanto ao tempo de rotação, foi considerado 20 minutos e 60 minutos para aeronaves 

turbo-hélice e turborreactores, respectivamente. 

4.4 Estimação de Compensações Financeiras 

4.4.1 Voos inter-ilhas 

Sendo considerado que a rede a operar é deficitária dada a imposição de tectos para as tarifas 

a aplicar, sendo necessária a introdução de uma compensação financeira à operadora, torna-se 

necessário estimar qual a proporção que estas tomam. Como foi referido na apresentação das 

Obrigações de Serviço Público em Transporte Aéreo nos Açores, o financiamento neste caso tem como 

objectivo cobrir as despesas operacionais que não são cobertas pelos valores cobrados pelo transporte 

aéreo. 

 Assim, a estimação das compensações financeiras para os voos inter-ilhas é realizado a partir 

da diferença entre os custos operacionais dos voos inter-ilhas que saem do modelo de optimização e 

as receitas estimadas. As receitas, por sua vez, são estimadas através da multiplicação do movimento 

de passageiros pelas respectivas tarifas estabelecidas. Matematicamente, o cálculo é efectuado 

através da equação (74) onde  indicam o valor estimado das compensações financeiras,  os 

custos operacionais e  as receitas. 

 	  (67)

4.4.2 Voos ligação ao Continente e Madeira 

No caso dos voos de ligação entre a Região Autónoma dos Açores e o Continente e Madeira, 

as indeminizações são calculadas multiplicando o número de passageiros residentes e de passageiros 

estudantes pelo valor de Compensação Financeira respectivo para cada segmento de voo entre um 

gateway e o Continente e Madeira. Mais, nos casos em que a ligação entre uma ilha e o Continente e 

Madeira seja feita através de um voo inter-ilhas para chegar a um dos gateways, ao valor fixo de 

indeminização por passageiro anteriormente referido, acresce o custo da viagem entre a ilha de 

origem/destino e a ilha gateway que será reembolsado à operadora desse voo. 

Estas indeminizações podem ser calculadas através das fórmulas (68), onde  representa as 

rotas possíveis entre um gateway e LIS/OPO/FNC, i as rotas possíveis entre os aeroportos regionais e 

um gateway,  o tipo de passageiros e  o valor da compensação financeira por tipo de passageiro 

 na rota . 
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 	 # , ,  (68)

 	 # , ,  (69)

4.5 Avaliação de Acessibilidade 

Recorrendo ao MS Excel, com os resultados obtidos a partir do modelo de optimização, 

procede-se à avaliação de acessibilidade. Com base nos modelos de avaliação de avaliação de 

acessibilidade descritos no Capítulo 2, propõe-se neste modelo realizar a mesma recorrendo às 

seguintes formulações que se adequam à informação disponível para o efeito. 

4.5.1 Potencial Gravitacional (Indicador 1) 

 ,  (70)

A equação (70) refere-se ao indicador de potencial gravitacional que, como já foi explicado 

anteriormente, mede o potencial económico que está acessível a uma cidade ou região. No presente 

caso, dado que não existem dados de Produto Interno Bruto detalhado por ilha da Região Autónoma 

dos Açores, optou-se por utilizar a população servida por cada aeroporto, neste caso, a população de 

cada ilha, para este indicador. Como factor de desvalorização, foi utilizado apenas o tempo de viagem, 

sendo este calculado como uma média ponderada dos tempos de viagem de todos os passageiros 

entre  e . 

4.5.2 Acessibilidade Diária (Indicador 2) 

 ,  (71)

Com: 1, 	

0	 . .
 (72)

As equações acima apresentadas referem-se ao indicador de Acessibilidade Diária. Este será 

utilizado impondo valores para  variáveis entre 20 minutos e 260 minutos, permitindo fazer uma 

análise à área de influência que cada aeroporto tem em função do tempo de viagem. 

4.5.3 Indicador de Rede (Indicador 3) 

 
∑ ^

∑
,  

(73)

O indicador de rede será aplicado usando como factor de influência a população do aeroporto. 

Este fará uma avaliação da degradação dos tempos de viagem a partir de um aeroporto pela 

necessidade da ligação a um outro aeroporto não ser directa, ou seja, ser necessária a escala num 

terceiro aeroporto, aumentando o tempo de viagem necessário para realizar a deslocação. 
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4.5.4 Baseado no ARIA (Indicador 4) 

O último indicador de avaliação de acessibilidade baseia-se no ARIA apresentado no Estado 

da Arte. Ao invés das distâncias rodoviárias, será utilizada uma média ponderada do tempo de viagem 

entre aeroportos. A metodologia desta avaliação fica então a seguinte: 

1. Categorizar os centros de serviço servidos por cada aeroporto na rede em estudo em 

quatro categorias baseadas na população residente como especificado na Tabela 2-2 

e tendo também em conta os equipamentos de Saúde e Educação existentes. 

2. Para cada um dos aeroportos, determinar o tempo de viagem médio entre este e o 

aeroporto que serve o equipamento de cada categoria mais próximo. De notar que, 

quando um aeroporto estiver mais próximo de um centro de categoria superior, o que 

conta é o tempo médio de viagem ao centro de categoria superior.  

3. Calcular a distância média de cada aeroporto para o aeroporto que serve o centro de 

serviço de cada categoria mais próximo. 

4. Para cada aeroporto, dividir a distância calculada no ponto 2 pela distância média 

calculada no ponto 3 de forma a dar um rácio para cada categoria e limitar este a um 

máximo de 3. 

5. Para cada aeroporto, somar os rácios resultantes de cada categoria de centro de 

serviço obtidos no ponto 4, resultando num valor indexado com máximo de 12. 

Assim, o valor resultante para cada aeroporto, quanto mais baixo, melhor será a acessibilidade 

que este tem e, pelo contrário, quanto mais alto o valor resultante, maior será o isolamento. 
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5 DESENHO DE CENÁRIOS E VALIDAÇÃO DO MODELO 

5.1 Desenho de Cenários 

Para o estudo do problema foram considerados vários cenários. A criação de cenários permite 

que o modelo teste diferentes situações com diferentes níveis de complexidade facilitando o apoio à 

decisão, planeamento e análise dos dados obtidos. 

Como base de espaço temporal, considerou-se uma operação diária entre as 06:30 UTC e as 

00:30+1 UTC, que corresponde ao espaço de tempo em que são operados os voos da rede real, sendo 

este repartido em blocos de 20 minutos. 

Os dados a utilizar no modelo são a procura de passageiros e carga para cada par 

Origem/Destino, o tempo de voo por segmento de voo, os custos de voo para cada segmento de voo e 

por tipo de aeronave e o valor do tempo. No caso geral, foram utilizados os seguintes parâmetros: Para 

os valores de procura de passageiros e carga foram utilizados os dados resultados da estimação da 

procura, tendo sido escolhidos os meses de Fevereiro e Agosto, o mês com menor e maior 

movimentação de passageiros em 2013 nos aeroportos dos Açores, respectivamente. Com estes dois 

cenários pretende-se simular uma situação em que a rede é extremamente solicitada como é o caso 

do mês de Agosto. Já Fevereiro foi escolhido pela razão contrária, por ser um mês do Inverno IATA em 

que se registam valores de movimento de passageiros e carga mais baixos. Os tempos de voo foram 

calculados como especificado no capítulo 4 e o custo de voo foi obtido multiplicando o custo de 

operação por hora (block hour) de cada tipo de aeronave pelo tempo de voo obtido anteriormente. 

Uma vez que o modelo de optimização apenas considera, como espaço temporal, um dia, foi 

necessário encontrar a procura equivalente. Uma vez que nem todos os mercados são servidos todos 

os dias da semana na rede de estudo, foi feito um levantamento do número de dias por semana em 

que os mercados são servidos de forma a determinar a procura a servir de input no modelo. Ou seja, 

os valores de procura mensal determinados anteriormente foram divididos por 4, de forma a ter uma 

procura semanal e, por sua vez, foram divididos pelo número de dias por semana em que o percurso 

OD é servido de forma a ter-se o valor de procura diária média. 

Relativamente aos tipos de aeronaves, para além do custo de operação por hora, foi realizado 

um levantamento de características técnicas de cada tipo considerado, nomeadamente a capacidade 

de passageiros, autonomia e limites de peso. Na Tabela 5-1, apresentam-se os dados relativos às 

aeronaves. 

No que toca aos tipos de aeronaves utilizados, foram escolhidos para o modelo 2 tipos de 

aeronaves propulsionadas por turbo-hélice para as rotas inter-ilhas: Dash 8 Q200 e Dash 8 Q400. Estes 

são o tipo de aeronave actualmente em operação nas rotas inter-ilhas para os quais apenas existe a 

limitação do Q400 não poder operar no aeroporto do Corvo. Para as ligações ao Continente, foram 

escolhidos 3 tipos de aeronaves propulsionadas por turborreactores: Embraer 190, um jacto regional 
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com capacidade inferior a outro tipo também incluído, o Airbus A320, o qual é operado pelas duas 

companhias aéreas que actualmente operam estas rotas e o Boeing 767-300, em substituição do Airbus 

A310-300, tipo de aeronave já desactualizada, e do Airbus A330-200. 

Tabela 5-1 Cartacterísticas dos tipos de aeronaves considerados 

 

Para calcular a capacidade máxima em peso de cada tipo de aeronave (payload máximo), 

apenas se teve em conta o peso operacional em vazio (OEW – Operating Empty Weight) e o peso 

máximo sem combustível (MZFW – Maximum Zero Fuel Weight) sendo calculada pela diferença entre 

estes dois valores. No entanto, esta é apenas a capacidade máxima teórica, pelo que a capacidade de 

transporte de carga ficará dependente do número de lugares ocupados por passageiro e do peso da 

respectiva bagagem. Assim, foi considerado como peso médio de passageiro e respectiva bagagem o 

presente em (Joint Aviation Authorities, 2007), que referencia 84 Kg como sendo peso considerado 

para um passageiro em aviões com 30 ou mais lugares em voos regulares e 13Kg para peso médio de 

bagagem em voos Europeus de carácter regional, num total de 97 Kg. Assim, foi considerada a equação 

(74) para a determinar a capacidade de carga. 

 	 	 á 97 #  (74)

Para tornar este cálculo ainda mais correcto, poderiam ser tomados em conta as restantes 

limitações de peso das aeronaves, nomeadamente peso máximo à descolagem (MZFW – Maximum 

Zero Fuel Weight) e o peso máximo à aterragem (MLW – Maximum Landing Weight), mas, para isso, 

é necessário calcular o combustível necessário para o voo, que pode variar não só com a distância do 

voo, mas também com o peso a ser transportado e podem ainda existir limitações associadas à 

operação num aeroporto dependentes de condições atmosféricas ou das características físicas do 

próprio aeroporto (comprimento da pista, por exemplo). 

Assim sendo, apenas se consideraram como limitações técnicas e operacionais de operação 

de tipos de aeronaves nos aeroportos existentes no AIP (Aeronautical Information of Portugal), 

resultando na matriz de compatibilidade entre tipo de aeronave e aeroporto apresentada na Tabela 5-2. 

Tipo de Aeronave DH8B DH8D E190 A320 B763

Número de Assentos 34 80 106 165 260

OEW (Kg) 10 483 17 185 28 080 42 600 90 010

MZFW (Kg) 14 700 25 850 40 900 61 000 133 800

MTOW (Kg) 16 470 29 260 47 790 77 000 185 060

MLW (Kg) 15 650 28 010 43 000 64 500 136 070

Payload Máximo (Kg) 4 217 8 665 13 650 18 400 43 790

Velocidade Cruzeiro (Km/h) 537 667 850 828 851

Alcance (Km) 2 000 1 567 3 334 3 300 11 065

Custo Operacional (€/h) 1 538 1 902 2 678 4 096 6 242

Custo por Assento (€/h) 45,2 23,8 25,3 24,8 24,0
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Figura 5-1 Esquema de construção do peso de uma aeronave. Adaptado de (Clark, 2007) 

Relativamente aos custos operacionais por hora de cada tipo de aeronave, foram utilizados os 

presentes em (EUROCONTROL, 2013). Segundo o mesmo documento, os valores indicados referem-

se à estrutura operacional de custos repartida conforme apresentado na Figura 5-2Error! Reference 

source not found.. Relativamente a externalidades, como é o caso das emissões poluentes, 

considera-se que existe uma internalização de custos através do pagamento de taxas referentes às 

emissões, as quais estão incluídas em “Taxas”. 

Tabela 5-2 Matriz de compatibilidade Tipos de Aeronave/Aeroportos 

 

Estes valores apresentam-se como valores médios a nível Europeu. Seguindo o especificado 

por (Pita, Pais Antunes, Barnhart, & Gomes de Menezes, 2013), os custos de paragem ou de 

permanência no chão das aeronaves foram considerados nulos nos aeroportos base (PDL no caso dos 

DH8B e DH8D e LIS no caso dos restantes). Foram considerados estes aeroportos por serem os que 

servem actualmente de base para as companhias aéreas que actualmente operam os voos em questão, 

sendo necessário acrescentar complexidade ao problema, caso se queiram determinar outras bases 

para as frotas. Nos restantes aeroportos, consideram-se os custos de permanência no chão como 

DH8B DH8D E190 A320 B763
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sendo 1/3 do custo operacional por hora, sendo este custo relativo apenas aos custos extra por ter uma 

tripulação fora da sua base. Esta foi a solução adoptada por (Pita, Pais Antunes, Barnhart, & Gomes 

de Menezes, 2013), citando (Swan & Adler, 2006) de modo a simplificar o modelo. No entanto, 

considera-se que esta pode ser desadequada da realidade, uma vez que os custos de paragem da 

aeronave não se restringe aos custos da tripulação, o que pode enviesar o resultado final da execução 

da metodologia. Relativamente ao custo de operação dos aeroportos, estes não foram considerados 

no problema, uma vez que não é considerado que os aeroportos deixem de funcionar ou que venham 

a sofrer alterações devido à operação aérea resultante, pelo que não é considerado que alterações aos 

aeroportos possam influenciar a função objectivo do modelo. Um caso que poderia ser considerado 

seria a ampliação de uma pista para que o aeroporto tivesse capacidade de receber aeronaves de 

maior porte, ou a ampliação de um terminal para poder lidar com maior número de passageiros e/ou 

de carga.  

 
Figura 5-2 Gráfico com repartição de custos operacionais. Adaptado de EUROCONTROL (2013) 

Para calcular os custos de tempo dos passageiros, o valor do tempo foi assumido como 

€5/hora, para reflectir o baixo rendimento da população residente e porque é desconhecido o perfil dos 

passageiros que se movimentam na rede, sendo analisada a variação deste na análise de 

sensibilidade. No que toca ao transporte de carga, não havendo dados que permitam identificar o valor 

da carga transportada, não foi considerado no problema, sendo indicado como trabalhos futuros a 

desenvolver. 

Para ter em conta a incerteza, pode ser estabelecido um limite máximo para o load-factor 

inferior a 1, o que é especialmente importante em mercados com baixa procura onde a incerteza tende 

a ser elevada (Swan, 2002) (Pita, Pais Antunes, Barnhart, & Gomes de Menezes, 2013). 

Para além da criação de outros cenários que serão especificados na Análise de Sensibilidade 

do modelo, foi também seleccionado um cenário que impõe a existência de voo entre PIX e LIS, de 

forma a determinarem-se as alterações nos custos totais e na acessibilidade resultante para os 
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habitantes da ilha do Pico, simulando, assim, uma variação nas imposições de Obrigações de Serviço 

Público que o decisor terá disponível com a metodologia proposta. 

De forma a se ter uma base de comparação, foram criados 4 cenários: um primeiro que 

consistia apenas na atribuição de passageiros e carga no agendamento de voos actualmente 

implementado na rede em questão. O segundo cenário consistia em correr o modelo de optimização 

sem restrições no limite de tempo de espera para os passageiros e sem imposição de número mínimo 

de voos ou de lugares em qualquer rota, seguido de um em que é imposto um limite de tempo de espera 

de 60 minutos. O cenário final consistia em impor a existência de um voo de ida e volta entre LIS e PIX. 

Os cenários foram criados de forma a se obter outputs do modelo que pudessem ser comparados numa 

situação em que se apenas minimiza a função objectivo, não fazendo nenhuma imposição de mínimos 

de acessibilidade com situações em que se obriga a que o tempo máximo de espera seja reduzido ou 

que seja obrigatório a existência de voos numa determinada rota, diminuindo o tempo gasto pelos 

passageiros e carga nessa rota. 

5.2 Estimação da Procura 

Uma vez que não foi possível obter, da parte das Companhias Aéreas que operam as rotas da 

rede de caso de estudo, os valores de movimento de passageiros, carga e correio, foi necessário 

recorrer aos dados publicados pelo Serviço Regional de Estatística dos Açores para calcular a matriz 

de procura da rede. Os dados disponíveis apenas indicam valores para entrada e saída de passageiros, 

carga e correio em cada aeroporto, com distinção entre voos inter-ilhas (dentro da R. A. dos Açores), 

voos territoriais (para Continente e Madeira) e voos internacionais.  

Uma vez que também não existem dados que se possam comparar com os obtidos para avaliar 

a sua precisão, é necessário avaliar os mesmos tendo em atenção o seguinte: 

 O somatório de origens e destinos está próximo dos valores reais 

 O fluxo de passageiros entre as ilhas com menor população é reduzido 

 As ilhas de São Miguel e Terceira, as mais populosas e que contêm os serviços de 

nível mais elevado, são aquelas que atraem mais passageiros. 

 No que toca aos aeroportos exteriores à R. A. dos Açores, o de Lisboa (LIS) é aquele 

que gera mais tráfego dada a sua população e nível de serviços presentes, mas 

também às ligações com o resto da Europa. 

5.3 Restrições computacionais do modelo 

O modelo de optimização desenvolvido apenas conseguiu optimizar uma rede com 5 

aeroportos, não conseguindo convergir para uma solução com um gap aceitável para a rede completa 

de 12 aeroportos. Isto deve-se ao facto de se ter aumentado a complexidade do modelo original 

proposto por (Pita, Pais Antunes, Barnhart, & Gomes de Menezes, 2013) ao se introduzir mais variáveis 

com o fluxo de carga e a hipótese de serem utilizados mais tipos de aeronaves com velocidades e 

capacidades muito diferentes e ainda a rede a optimizar ser composta por mais 3 aeroportos. 
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No caso do modelo com 5 aeroportos e 5 tipos de aeronaves, o tamanho já foi considerável, 

sendo constituído por uma matriz com 172 665 variáveis, restringidas por 6 473 restrições e com 1 141 

970 elementos não nulos. Aumentando a rede para 6 aeroportos e apenas dois tipos de aeronaves, o 

modelo já fica com 5 747 restrições, 255 435 variáveis e 1 695 568 elementos não negativos. Como se 

pode ver, à medida que se aumentam o número de aeroportos e de tipos de aeronaves, o problema 

torna-se muito mais complexo. 

Já com a rede completa, dos 12 aeroportos e 6 tipos de aeronaves, o tempo necessário para 

criar os elementos, arcos de voo e de chão e, principalmente, os itinerários possíveis era extremamente 

longo com uma duração acima de 3 horas e criava uma quantidade da dados muito grande, 

apresentando-se a matriz com 2.417.202 variáveis, 17.957 restrições e 16.398.454 elementos não 

negativos.Com esta quantidade de dados, o tempo de carregamento em memória destes e das 

restrições do modelo era também elevado, ficando o optimizador com pouca memória disponível para 

realizar a optimização, sendo a variação do parâmetros extremamente difícil e não conseguindo 

encontrar uma solução óptima com um gap considerado aceitável. 

Assim sendo, optou-se por utilizar a rede de 5 aeroportos (4 regionais + Lisboa) por assim se 

poder apresentar uma prova de conceito. No entanto, mesmo reduzindo o número de aeroportos, o 

software nunca conseguiu chegar a uma solução óptima, ficando sempre com um gap entre a última 

solução encontrada e a best bound, sendo que este diminui a uma velocidade muito reduzida. Este 

valor, no caso dos cenários em que a procura era superior (Agosto) foi inferior do que no caso em que 

a procura é diminuta (Fevereiro), mostrando que o modelo tem mais facilidade em trabalhar quando os 

fluxos são superiores utilizando tipos de aeronaves com maiores capacidades sem prejuízo dos custos 

operacionais.  

Num cenário teste, em que se apenas se considerou 3 aeroportos e 2 tipos de aeronaves, é 

possível verificar que o tempo total de execução foram 27,4 segundos, tendo a solução óptima sido 

encontrada aos 12,4 segundos de execução, sendo a sétima solução encontrada, e tendo o software 

gasto o restante tempo de execução apenas a eliminar outras hipóteses no branch and bound fazendo 

a best bound subir até esta convergir com a última solução encontrada (Figura 5-3). 

 
Figura 5-3 Gráfico com evolução de melhor solução e gap no cenário teste com 3 aeroportos 

Comparando com a evolução de corridas do modelo com 5 aeroportos (Figura 5-4), pode-se 

ver que o gráfico segue a mesma tendência de encontrar uma solução e gastar o restante tempo apenas 
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a eliminar hipóteses aumentando o valor da melhor solução possível até este convergir com a última 

solução encontrada. 

 
Figura 5-4 Gráfico de evolução da melhor solução e gap para a corrida 17 

Nos gráficos apresentados, pode-se aferir que a best bound ou melhor solução possível tem o 

comportamento de uma função logarítmica em função do tempo, pelo que à medida que o tempo 

avança, a alteração no valor desta é cada vez menor. Por sua vez, a melhor solução encontrada 

também tem um comportamento que, ao longo do tempo, apresenta uma alteração no valor desta cada 

vez menor, semelhante a uma função inversa de exponencial. Estes comportamentos são semelhantes 

aos exemplificados na Figura 5-5. 

 
Figura 5-5 Gráfico com dedulção de comportamento da best bound e da best solution 

5.4 Número de corridas e tempos de execução do modelo de 

optimização 

Conforme os cenários e análise de sensibilidade estabelecidos, foram executadas 22 corridas 

do modelo de optimização em XPress, 11 para cada mês em consideração, das quais, 1 corresponde 

ao cenário geral, 8 correspondem à variação de parâmetros para a análise de sensibilidade e, por 

último, um cenário com obrigação de voo LIS/PIX e em que apenas se optimizou o fluxo de passageiros 

e carga nos voos existentes no caso real. O modelo de optimização foi executado num computador 

munido de um processador Quad-Core a 2.8GHz com 6GB de RAM e a versão do software XPress 

utilizada foi a 7.7 (Mosel 3.6 e Optimizador 26.01.04). 

Na Tabela 5-3 é possível verificar os tempos de execução de cada corrida. Como condições 

de paragem, teve-se em consideração o seguinte: No mínimo, o modelo deveria ser executado durante 
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3 horas, sendo que este apenas seria interrompido ao fim destas 3 horas se o tempo decorrido desde 

a última solução encontrada fosse superior a 1 hora ou se a diferença entre a melhor solução 

encontrada e a melhor solução possível fosse inferior a 10% ou mesmo se a variação do gap entre as 

últimas soluções encontradas fosse muito reduzida. 

Além das 3 horas de execução, as condições de paragem consideradas foi se o tempo 

decorrido desde a última solução encontrada fosse superior a 1 hora e se a quantidade de memória 

disponível no computador era suficiente para continuar a correr o modelo. Assim sendo, podemos 

verificar que em certas corridas do modelo o tempo de execução foi de 3 horas, tendo a melhor solução 

sido encontrada ao fim de apenas 10 minutos, como foi o caso da corrida número 6, e outros casos em 

que o tempo de execução foi superior a 18 horas, tendo o processo sido interrompido pelo facto de a 

variação do gap nas ultimas soluções ter sido muito reduzido, apesar de este ser acima de 10%, como 

foi o caso da corrida número 1. 

Tabela 5-3 Resumo de corridas do modelo de simulação 
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1 Fev 90 5 1/3 114443 16,38% 41 49158 65645

2 Fev 80 5 1/3 125324 17,17% 25 7500 21588

3 Fev 100 5 1/3 112450 22,10% 42 51780 86638

4 Fev 90 10 1/3 130844 14,98% 29 10382 12102

5 Fev 90 2,5 1/3 117380 26,58% 22 7893 14916

6 Fev 90 5 60 1/3 121975 19,67% 9 644 10800

7 Fev 90 5 1/2 117287 19,85% 13 16609 32797

8 Fev 90 5 1/4 117379 20,26% 22 15891 18096

9 Fev 90 5 1/3 +10% 121329 14,93% 42 1374 15068

10 Fev 90 5 1/3 ‐10% 111889 24,24% 21 34747 54324

11 Fev 90 5 1/3 129143 15,60% 25 37541 47015 Obrigação LISPIX

12 Fev 90 5 1/3 108031 0,00% 15 2 2 Voos actuais

13 Ago 90 5 1/3 240219 7,38% 21 9275 10800

14 Ago 80 5 1/3 261399 6,14% 13 10318 10800

15 Ago 100 5 1/3 224627 9,19% 17 9588 10800

16 Ago 90 10 1/3 271946 5,75% 30 13781 14768

17 Ago 90 2,5 1/3 222339 8,46% 28 6598 14261

18 Ago 90 5 60 1/3 238782 6,69% 41 17445 18945

19 Ago 90 5 1/2 234624 5,60% 23 11662 12136

20 Ago 90 5 1/4 242250 9,09% 29 10258 10800

21 Ago 90 5 1/3 +10% 253811 3,73% 25 12463 12580

22 Ago 90 5 1/3 ‐10% 210097 5,13% 49 13796 16787

23 Ago 90 5 1/3 245562 7,87% 18 619 14207 Obrigação LISPIXLIS

24 Ago 1 5 1/3 258420 0,00% 18 1 1 Voos actuais
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6 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos nas várias etapas da metodologia. 

6.1 Estimação da Procura 

De seguida, apresentam-se os cálculos e resultados obtidos na fase de estimação da procura. 

6.1.1 Cálculo da matriz de custos 

Para o cálculo da matriz de custos, foi utilizada a função (67). Veja-se um exemplo para a rota 

PDL/FLW em horário de Inverno. 

Tabela 6-1 Voos entre PDL e FLW e sua duração em horário de Inverno (Fonte: www.sata.pt) 

 

Tendo os voos mais curtos para cada dia da semana, pode-se então calcular qual o custo, em 

tempo, de viajar entre a ilha de São Miguel (PDL) e a ilha das Flores (FLW) no Inverno: 

, 	
2 140 2 270 1 125 2 180

2 2 1 2
 

, 	186 

Assim, obtiveram-se as seguintes matrizes de custo para horário de Inverno e de Verão: 

Tabela 6-2 Matriz de custo de viagem para horário de Inverno 

 

Tabela 6-3 Matriz de custo de viagem para horário de Verão 

FLIGHT DEP/ARR Duration MON TUE WED THU FRI SAT SUN

SP540 PDL/FLW 09:00/11:20 140 X X

SP440 PDL/HOR 07:50/08:40

SP862 HOR/FLW 11:35/12:20

SP586 PDL/FLW 12:15/14:20 125 X

SP564 PDL/FLW 11:00/14:00 180 X

SP562 PDL/FLW 09:00/12:00 180 X

270 X X

c(i,j) SMA PDL TER GRW SJZ PIX HOR FLW CVU FNC LIS OPO

SMA 30 260 342 339 180 360 188 374 970 377 839

PDL 30 40 137 198 101 70 173 214 130 125 130

TER 260 40 30 30 35 35 114 270 520 135 542

GRW 342 137 30 601 173 207 265 333 680 478 942

SJZ 339 198 30 601 186 173 170 1440 1353 449 718

PIX 180 101 35 173 186 228 303 273 1250 489 905

HOR 360 70 35 207 173 228 72 47 965 214 761

FLW 188 173 114 265 170 303 72 15 2880 550 725

CVU 374 214 270 333 1440 273 47 15 1370 395 1440

FNC 970 130 520 680 1353 1250 965 2880 1370

LIS 377 125 135 478 449 489 214 550 395

OPO 839 130 542 942 718 905 761 725 1440
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Uma vez que, para a rede em estudo, não existem movimentos com origem e destino no mesmo 

aeroporto, nem existem movimentos entre os aeroportos de Lisboa (LIS), Porto (OPO) e Funchal (FNC), 

nas posições correspondentes a estes voos é introduzido um valor elevado (1x1010, por exemplo) de 

forma ao resultado na matriz OD final ser igual a zero. 

6.1.2 Resultados Obtidos 

Após a execução da metodologia descrita, obtiveram-se os resultados de movimentação de 

passageiros descritos nas tabelas seguintes. 

Tabela 6-4 Matriz OD de Passageiros resultante para Fevereiro 

 

Tabela 6-5 Matriz OD de Passageiros resultante para Agosto 

 

c(i,j) SMA PDL TER GRW SJZ PIX HOR FLW CVU FNC LIS OPO

SMA 30 237 392 272 151 335 357 304 735 307 822

PDL 30 40 145 122 75 60 104 171 120 125 130

TER 237 40 30 30 35 35 92 101 228 135 309

GRW 392 145 30 244 280 124 283 248 1022 293 378

SJZ 272 122 30 244 225 201 301 340 1367 373 658

PIX 151 75 35 280 225 269 303 289 1082 257 562

HOR 335 60 35 124 201 269 69 98 965 155 367

FLW 357 104 92 283 301 303 69 15 2880 420 1040

CVU 304 171 101 248 340 289 98 15 1470 534 913

FNC 735 120 228 1022 1367 1082 965 2880 1470

LIS 307 125 135 293 373 257 155 420 534

OPO 822 0 309 378 658 562 367 1040 913

SMA PDL TER GRW SJZ PIX HOR FLW CVU FNC LIS OPO

SMA 0 757 333 28 33 36 94 24 3 11 529 79

PDL 758 0 4728 397 451 487 1367 312 38 204 7610 1361

TER 340 4831 0 203 236 245 681 157 18 86 3724 570

GRW 29 403 202 0 16 20 55 13 2 7 282 42

SJZ 33 450 231 16 0 23 64 15 1 6 327 53

PIX 37 496 244 20 23 0 66 15 2 7 341 52

HOR 95 1380 673 55 65 66 0 46 6 21 1044 151

FLW 25 323 159 13 16 16 47 0 1 2 224 37

CVU 3 40 19 2 1 2 6 1 0 1 30 4

FNC 10 184 76 6 6 6 19 2 0 0 0 0

LIS 539 7750 3711 283 333 341 1053 220 29 0 0 0

OPO 84 1439 589 44 56 54 158 38 4 0 0 0

SMA PDL TER GRW SJZ PIX HOR FLW CVU FNC LIS OPO

SMA 0 1438 557 41 72 122 291 75 6 50 1093 182

PDL 1382 0 9572 715 1230 2026 5100 1309 105 960 18721 3688

TER 561 10031 0 315 539 876 2198 562 46 400 7995 1457

GRW 43 785 331 0 41 66 173 43 4 26 617 115

SJZ 84 1489 623 45 0 126 319 81 7 45 1139 202

PIX 132 2283 943 68 118 0 475 122 10 74 1779 313

HOR 304 5559 2286 171 287 459 0 315 26 184 4430 799

FLW 78 1422 583 43 72 118 314 0 7 29 1070 174

CVU 6 111 46 3 6 9 25 7 0 3 82 14

FNC 47 931 370 23 36 63 163 26 3 0 0 0

LIS 1070 19060 7767 572 958 1607 4138 1003 80 0 0 0

OPO 192 4035 1521 115 182 304 802 175 15 0 0 0
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Já no que toca à carga, obtiveram-se os seguintes resultados apresentados na TABELA e 

TABELA para Fevereiro e Agosto, respectivamente. 

Verificando-se os resultados obtidos, é possível conferir que os 4 princípios para validação dos 

mesmos enunciados no capítulo anterior para validação do modelo reflectem-se nestes. 

Tabela 6-6 Matriz OD de Carga resultante para Fevereiro (Valores em Kg) 

 

Tabela 6-7 Matriz OD de Carga resultante para Agosto (Valores em Kg) 

 

No entanto, tendo em conta que os resultados obtidos não são de grande precisão, mas que 

destinam-se a ser utilizados nesta dissertação apenas no desenvolvimento da metodologia que permita 

estabelecer e avaliar o conjunto de requisitos de Obrigações de Serviço Público, considera-se que 

estes são suficientes para o efeito. No entanto, deve ser realçada a dificuldade em obter resultados 

que se aproximem à realidade apenas a partir das bordaduras da matriz OD, ou seja, dos valores de 

origens e destinos, sem se ter qualquer valor , dada a não linearidade do problema em questão. No 

caso de serem necessários dados mais autênticos, seriam necessários outros procedimentos que 

permitissem obter uma descrição mais fiel do movimento de passageiros, carga e correio na rede em 

estudo, nomeadamente através de inquéritos, procedimentos estes que seriam mais onerosos e 

gastariam maior tempo para os efectuar. 

SMA PDL TER GRW SJZ PIX HOR FLW CVU FNC LIS OPO

SMA 0 1260 499 21 39 53 137 37 7 35 1606 355

PDL 2893 0 34045 1290 2383 2908 9315 2312 448 3389 110460 14554

TER 924 28444 0 486 907 1122 3294 816 155 954 38127 6691

GRW 163 5241 2097 0 123 156 540 138 26 191 6054 284

SJZ 68 2022 893 32 0 84 240 61 9 54 2613 538

PIX 87 2560 1077 43 79 0 283 71 15 71 3115 521

HOR 295 9430 3867 146 277 328 0 271 54 287 12186 1620

FLW 119 3553 1423 52 101 111 396 0 21 64 4129 355

CVU 33 1020 393 15 20 33 116 31 0 30 1257 78

FNC 31 1228 415 15 22 25 98 14 5 0 0 0

LIS 4692 140302 60840 2415 4500 5845 16889 3801 809 0 0 0

OPO 1548 40045 21728 1187 2253 3442 6363 1487 267 0 0 0

SMA PDL TER GRW SJZ PIX HOR FLW CVU FNC LIS OPO

SMA 0 2420 524 38 55 76 208 90 14 128 2907 65

PDL 4750 0 29312 2138 3024 4098 11905 4778 754 8554 164231 4182

TER 879 25066 0 435 626 825 2375 960 147 1513 32352 735

GRW 229 6505 1549 0 142 212 603 245 38 386 7831 175

SJZ 80 2243 543 35 0 74 214 88 10 112 2769 65

PIX 187 5129 1207 87 125 0 468 189 31 256 6093 138

HOR 390 11336 2645 189 274 356 0 443 71 608 14428 315

FLW 220 5929 1393 100 148 188 577 0 39 190 7065 171

CVU 23 655 149 11 12 21 65 27 0 33 825 16

FNC 25 854 177 13 15 20 64 15 4 0 0 0

LIS 4508 129714 29880 2033 2949 3845 11967 4497 750 0 0 0

OPO 180 5885 1209 81 124 155 466 194 25 0 0 0
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6.2 Modelo de Optimização 

De seguida, apresentam-se os resultados obtidos para o modelo de optimização com os 

cenários base determinados anteriormente para a rede de 5 aeroportos constituída por SMA, PDL, 

TER, PIX e LIS. Para se comparar a rede actual com as obtidas no modelo de optimização no cenário 

base e no caso de limite de 60 minutos de tempo em escala para os passageiros, foram comparados 

os custos operacionais, os custos de tempo totais dos passageiros, o número e tipo de aeronaves 

utilizadas, o load factor médio, número de passageiros em trânsito e escala e os seus tempos médios 

e máximos de espera. 

6.2.1 Cenário Base Fevereiro 

Neste caso, para a rede actual, a operação tem um custo diário estimado de €19.596 para os 

voos inter-ilhas e de €71.452 para a rede de ligação ao Continente, com um total de 20 voos resultando 

num load factor médio de 74,1% e num custo total de tempo dos passageiros de €17.865 (Tabela 6-8 

e Tabela 6-9). No total de 1.382 passageiros a movimentarem-se dentro da rede, apenas 114 são 

encaminhados em voos directos ou com escala, ficando a restante maioria encaminhada em voos non-

stop, ou seja, sem perdas de tempo por espera e dos 15.779 Kg de carga, 728 não são encaminhados 

em voos non-stop da sua origem para o seu destino (Tabela 6-10). 

Tabela 6-8 Custos da rede para Fevereiro 

 

Se não for imposto nenhum limite no tempo de espera entre voos no modelo de optimização, a 

rede resultante apresenta um custo total de operação ligeiramente superior ao actual, atigindo os 

€93.632 por dia. Isto prende-se com o facto de, apesar de reduzir o custo de operação inter-ilhas, o 

custo das operações territoriais serem superiores dada a realização de mais 2 voos, sendo que a rede 

resultante apresenta um total de custo de tempo dos passageiros inferior ao da rede actual. Outra 

contrapartida é o facto do load factor médio também descer na rede resultante do modelo de 

optimização, mas convém relembrar que nas restrições do cenário base, o load factor estava limitado 

a 90% da capacidade da aeronave que opera o voo.  

A rede resultante do modelo de optimização deveria apresentar um total de custos operacionais 

inferior ou igual ao da rede actual, no entanto, o valor ligeiramente superior prende-se com o facto de, 

ao ser configurada a rede actual, os objectivos ou construção da função objectivo terem sido diferentes 

da adoptada na presente metodologia ou mesmo o peso considerado para os custos operacionais e 

para o custo de tempo dos passageiros ter sido diferente. Daí se explica que, apesar dos custos 

operacionais terem sido ligeiramente superiores, o custo de tempo de passageiros foi inferior revelando, 

19 596 71 452 91 048 17 865

17 806 ‐9,1% 75 826 6,1% 93 632 2,8% 15 310 ‐14,3%

21 556 10,0% 80 403 12,5% 101 959 12,0% 14 446 ‐19,1%

17 752 ‐9,4% 91 894 28,6% 109 646 20,4% 14 396 ‐19,4%
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por si só, que os níveis de acessibilidade produzidos pela rede saída do modelo de optimização são 

melhores que o caso actual. 

Tabela 6-9 Configuração da frota e número de voos necessários para operação da rede para Fevereiro 

 

Já quando se impõe um limite de tempo de espera de, no máximo, 60 minutos, o ganho no 

custo do tempo dos passageiros ainda é maior em relação à rede actual mas, em contrapartida, os 

custos de operação são superiores, quer nos voos inter-ilhas quer nos voos territoriais. Finalmente, 

quando se impõe a existência de pelo menos um voo de ida e volta entre Lisboa e a ilha do Pico, o 

ganho no que toca ao custo de tempo dos passageiros é semelhante ao do ganho quando é imposto 

um limite de 60 minutos no tempo de espera para os passageiros em ligação mas, em contrapartida, o 

custo total de operação é muito superior devido ao aumento do número de voos territoriais para um 

total de 10, apesar da diminuição de voos inter-ilhas consequente. 

Tabela 6-10 Passageiros e de carga em trânsito para Fevereiro 

 

Com o aumento do número de voos necessários e também do tamanho de aeronaves 

utilizadas, na Tabela 6-9 pode-se verificar que a quantidade de CO2 produzido pelas redes resultantes 

do modelo de optimização é superior à rede actual, neste caso. 

No que toca às indeminizações, para a rede inter-ilhas, no cenário apresentado não há lugar a 

indeminizações compensatórias, uma vez que o resultado de vendas é muito superior ao valor da 

operação inter-ilhas. Isto acontece porque a rede reduzida escolhida engloba rotas que são 

economicamente viáveis, como é o caso da rota PDL/TER, onde, na realidade, são realizados mais 

voos do que o estipulado nas OSP e deixou-se de fora as rotas com menores movimentos e 
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economicamente inviáveis sem o recurso às indeminizações compensatórias, como é o caso das 

ligações às ilhas de coesão, como GRW, SJZ, FLW e CVU.  

Tabela 6-11 Estimativa dos valores das compensações financeiras 

 

Relativamente às indeminizações nos voos territoriais e encaminhamentos para os gateways, 

a única alteração digna de registo é no caso em que existe obrigação de ser realizado um voo de ida e 

volta entre Lisboa e a ilha do Pico, onde há uma diminuição do valor das indeminizações por 

encaminhamentos mas aumentam as indeminizações por passageiro nos voos territoriais. Isto 

acontece porque deixa de haver necessidade de encaminhar os passageiros que se deslocam entre 

Lisboa e a ilha do Pico para um gateway e porque o valor da indeminização por passageiro nesta rota, 

no caso de haver ligação directa, é superior ao existente para os restantes gateways. 

Na Figura 6-1 é possível verificar que em nenhum dos casos resultantes do modelo de 

optimização existe uma diminuição do número de voos em cada aeroporto, sucedendo-se o contrário, 

havendo situações em que o número de voos aumente, com especial enfoque em TER 

 
Figura 6-1 Gráfico com número de voos por aeroporto para Fevereiro 

Na Tabela 6-12 é possível verificar novamente que o aumento de número de voos nas redes 

resultantes do modelo de optimização centram-se principalmente em rotas onde está presente a ilha 

Terceira, nomeadamente PDL/TER e LIS/TER. No caso de PIX, o número de voos mantem-se 

constante sendo que, no caso em que existe obrigação de voo de ida e volta entre LIS e PIX, a 

existência deste voo obriga à anulação de voo entre PDL e PIX. 
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Tabela 6-12 Número de voos entre aeroportos 

 

6.2.2 Cenário Base Agosto 

Para este cenário os resultados foram significativamente diferentes do cenário anterior. A rede 

actual não foi capaz de transportar todos os passageiros deixando 6 em 3.221 não servidos (na rota 

SMA/TER). Por essa razão, foi necessário ajustar o valor do custo de operação inter-ilhas para se ter 

em conta estes passageiros. Assim sendo, para a rede actual tem um custo diário estimado de €30.282 

nos voos inter-ilhas e de €194.056 para os voos de ligação ao Continente num total de 34 voos com 

um load factor médio de 82,1%. Dos 3.221 passageiros, 87 são transportados em voos directos ou com 

escala, sendo a maioria transportada em voos non-stop. Em relação à carga, 701 Kg do total de 16.039 

Kg também necessitam de fazer escala para chegar ao seu destino. 

Tabela 6-13 Custos da rede para Agosto 

 

Relativamente às redes obtidas a partir do modelo de simulação, no caso em que não existe 

limitação de tempo de espera para os passageiros em escala, o custo total de operação é inferior ao 

real, apesar dos custos de operação inter-ilhas serem superiores, ficando pelos €200.642/dia, graças 

à redução dos custos de operação da operação dos voos de ligação ao Continente com a utilização de 

aeronaves de menor porte. Mais uma vez, o load factor que resulta das redes obtidas a partir do modelo 

de optimização é inferior à rede actual, mas relembra-se novamente que está limitado a 90% da 

capacidade da aeronave que opera o voo. 

O limite de 60 minutos de tempo de espera para passageiros em escala, utiliza o mesmo 

número e tipos de aeronaves que o cenário sem a restrição e, para além de aumentar o número de 

voos, aumenta também o custo de operação da rede inter-ilhas, mas consegue reduzir o custo da 

operação de voos de ligação ao Continente. Em ambos os casos, o número de passageiros em ligação 

e quantidade de carga em ligação é muito superior ao caso real, uma vez o modelo abdicou dos voos 
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PIX 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1

LIS 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 0 0 0 1

SMA PDL TER PIX LIS

Actual Ajustada 30 282 194 056 224 338 40 261

30 117 194 056 40 186

32 968 8,9% 167 674 ‐13,6% 200 642 ‐10,6% 34 276 ‐14,9%

36 772 21,4% 162 358 ‐16,3% 199 130 ‐11,2% 34 251 ‐14,9%

26 839 ‐11,4% 179 375 ‐7,6% 206 214 ‐8,1% 33 698 ‐16,3%LIS/PIX Obrigatório
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entre LIS e PIX e entre LIS e SMA. Finalmente, quando se aplica a obrigação de existência de voo 

entre LIS e PIX, ao contrário do que se sucede no caso de Fevereiro, para além do voo de ida e volta 

entre Lisboa e a ilha do Pico, é também criado um voo de ligação entre Lisboa e a ilha de Santa Maria. 

Tabela 6-14 Configuração de frota e número de voos necessários para operação da rede em Agosto 

 

Relativamente às emissões resultantes da operação das redes, no caso das redes saídas do 

modelo de optimização há sempre um decréscimo na quantidade de CO2 emitido graças à utilização 

de aeronaves de menor dimensão. 

Tabela 6-15 Passageiros e de carga em trânsito para Agosto 

 

Quanto às compensações financeiras, da mesma forma que se sucedeu para os valores de 

Fevereiro, em relação à rede inter-ilhas não há lugar a compensações financeiras pelo facto de a rede 

reduzida em análise não englobar rotas que apresentem défice financeiro. Quanto às restantes 

compensações financeiras, apenas no caso em que se obriga a existência de um voo de ida e volta 

entre Lisboa e a ilha do Pico é que o valor das compensações para encaminhamentos é nulo, à 

semelhança do caso real. Nos restantes cenários, como a rede resultante não tem ligação directa a 

Lisboa a partir do Pico e de Santa Maria, os passageiros e carga que se deslocam entre estes pontos 

têm de ser encaminhados para o gateway mais próximo, dando origem aos valores de compensação 

para encaminhamentos apresentados na Tabela 6-16. 

Inter Terr

Actual Ajustada

1 3 0 3 1 18 16 82,1% 87 405 328

0 2 2 0 2 24 12 76,5% 291 388 548

0 2 2 0 2 26 14 74,4% 286 383 686

0 1 1 1 2 20 14 75,6% 109 388 992

Rede

Actual

Sem limite

Limite 60 minutos

LIS/PIX Obrigatório
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CO2 (Kg)

Passageiros 

em ligação

Frota Número 

Voos

LF 

Médio

D
H
8
B

PDL TER PDL TER

Actual 77 10 493 701

Sem limite 283 8 711 285

Limite 60 min 280 6 711 138

LIS PIX Obrig. 83 26 311 51

Actual 117 24 162 421

Sem limite 1 0 57 0

Limite 60 min 0 0 84 320

LIS PIX Obrig. 2 27 274 172

Actual 200 240 340 701

Sem limite 40 0 400 0

Limite 60 min 0 0 420 320

LIS PIX Obrig. 40 120 500 180

Passageiros
Rede

Trânsitos

Tempo médio de espera 

(minutos)

Tempo máximo de 

espera (minutos)

Carga (Kg)
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Tabela 6-16 Estimativa dos valores das compensações financeiras 

 

Na Figura 6-2 e Tabela 6-17 é possível verificar que o aumento do número de voos nas redes 

resultantes do modelo de optimização incidem principalmente nos voos entre PDL e TER. 

 
Figura 6-2 Gráfico com número de voos por aeroporto para Agosto 

Também é possível verificar que para os casos em que não é obrigatório o voo de ida e volta 

entre Lisboa e Pico, a maioria das rotas apresenta um número de voos superior ao caso real. Por outro 

lado, o caso em que é obrigatório, o número de voos é muito semelhante ao caso real, sendo a maior 

diferença presente no número e tipos de aeronaves utilizadas. 

Tabela 6-17 Número de voos entre aeroportos para Agosto 

 

Actual Ajustada * 17 876 0

* 17 876 0

* 17 028 ‐4,7% 12 825 100,0%

* 17 028 ‐4,7% 12 457 100,0%

* 17 876 0,0% 0 0,0%

Rede

Actual

Sem limite

Limite 60 minutos

LIS/PIX Obrigatório
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6.2.3 Análise de Sensibilidade no Modelo de Optimização da Rede 

A análise de sensibilidade foi realizada em termos dos parâmetros: procura, load factor máximo, 

valor do tempo dos passageiros e custos de paragem de aeronaves. Para os valores de procura, 

testaram-se, em relação aos valores referência, uma variação de -10% e +10%. Para o load factor 

máximo (90% no modelo referência), utilizaram-se valores de 80% e 100%. No que toca ao valor do 

tempo, em que o valor inicial foi 5€/hora, utilizaram-se 2,5 e 10€/hora. Os custos de paragem de 

aeronaves 1/4 e 1/2 do valor de block hour quando a referência era 1/3. 

6.2.3.1 Análise Sensibilidade referente aos Resultados do Cenário Fevereiro 

Para o cenário relativo a Fevereiro, pelos resultados obtidos na análise de sensibilidade é 

possível verificar que com a variação da procura, os custos de operação variam da mesma forma, 

enquanto o número de voos, número e tipos de aeronaves são idênticos no caso em que a procura 

diminui, mas quando esta aumenta, são necessários mais voos e com aeronaves de maiores 

dimensões. 

Tabela 6-18 Análise Sensibilidade Fevereiro (I) 

 

Com a variação do load factor máximo, há uma natural variação inversa dos custos, uma vez 

que passam a ser necessários menos voos e aeronaves de menores dimensões para satisfazer a 

procura. Já o custo do tempo dos passageiros aumenta com o aumento do load factor máximo, uma 

vez que o modelo cria menos voos de forma a preencher mais lugares em cada voo, fazendo com que 

os passageiros tenham que esperar. 

Já relativamente à variação valor do tempo dos passageiros, como esperado, o custo total da 

operação aumentou com o aumento deste, uma vez que o modelo optou por criar mais voos para 

encaminhar os passageiros de forma mais expedita. Com a diminuição do custo de tempo dos 

passageiros, houve um aumento do custo total de operação, inclusive superior à situação em que o 

19 596 71 452 91 048 17 865

‐10% 17 685 ‐9,8% 75 827 6,1% 93 512 2,7% 12 977 ‐27,4%

0 17 807 ‐9,1% 75 827 6,1% 93 634 2,8% 15 310 ‐14,3%

10% 20 499 4,6% 79 709 11,6% 100 208 10,1% 16 370 ‐8,4%

100% 16 439 ‐16,1% 75 827 6,1% 92 266 1,3% 15 083 ‐15,6%

90% 17 807 ‐9,1% 75 827 6,1% 93 634 2,8% 15 310 ‐14,3%

80% 23 184 18,3% 82 457 15,4% 105 641 16,0% 14 393 ‐19,4%

10 19 654 0,3% 75 827 6,1% 95 481 4,9% 30 663 71,6%

5 17 807 ‐9,1% 75 827 6,1% 93 634 2,8% 15 310 ‐14,3%

2,5 21 908 11,8% 82 844 15,9% 104 752 15,1% 7 628 ‐57,3%

1/4 21 556 10,0% 75 827 6,1% 97 383 7,0% 14 447 ‐19,1%

1/3 17 807 ‐9,1% 75 827 6,1% 93 634 2,8% 15 310 ‐14,3%

1/2 20 855 6,4% 75 827 6,1% 96 682 6,2% 15 005 ‐16,0%

17 752 ‐9,4% 91 895 28,6% 109 647 20,4% 14 397 ‐19,4%
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LIS PIX Obrigatório
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custo de tempo dos passageiros aumenta. Esta situação é contrária à esperada, necessitando esta 

rede de mais voos, quando o que se esperava é que fossem menos, obrigando os passageiros a ter 

maiores tempos de espera. 

Tabela 6-19 Análise Sensibilidade Fevereiro (II) 

 

Na variação dos custos de paragem de aeronaves fora da sua base, o aumento deste fez com 

que fossem necessários mais voos e mais aeronaves, criando uma situação em que o tempo de 

paragem de aeronaves fora da base seja reduzido. No caso dos voos territoriais, a variação do custo 

de operação em função deste parâmetro é nula, enquanto nos voos inter-ilhas,  

Tabela 6-20 Análise Sensibilidade Fevereiro (III) 

 

Inter Terr

1 1 0 2 0 14 6 74,1%

‐10% 1 1 1 1 0 14 8 65,8%

0 1 1 1 1 0 14 8 70,2%

10% 0 2 2 0 1 16 8 64,9%

100% 1 1 1 1 0 12 8 76,9%

90% 1 1 1 1 0 14 8 70,2%

80% 1 2 2 1 0 17 8 58,7%

10 0 2 1 1 0 14 8 63,9%

5 1 1 1 1 0 14 8 70,2%

2,5 2 1 2 1 0 18 10 63,9%

1/4 0 1 1 1 0 12 8 58,4%

1/3 1 1 1 1 0 14 8 70,2%

1/2 1 1 1 1 0 17 8 64,2%

0 1 2 1 0 14 10 59,2%
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tempo
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LF 

Médio

Custos de 

paragem

LIS PIX Obrigatório

* 18 361 3 671

‐10% * 6 364 ‐65,3% 3 336 ‐9,1%

0 * 7 052 ‐61,6% 3 806 3,7%

10% * 7 740 ‐57,8% 3 980 8,4%

100% * 7 052 ‐61,6% 4 620 25,9%

90% * 7 052 ‐61,6% 3 806 3,7%

80% * 7 052 ‐61,6% 3 658 ‐0,4%

10 * 7 052 ‐61,6% 3 659 ‐0,3%

5 * 7 052 ‐61,6% 3 806 3,7%

2,5 * 7 052 ‐61,6% 3 756 2,3%

1/4 * 7 052 ‐61,6% 3 658 ‐0,4%

1/3 * 7 052 ‐61,6% 3 806 3,7%

1/2 * 7 052 ‐61,6% 3 658 ‐0,4%

* 7 472 ‐59,3% 1 760 ‐52,1%

Rede

Actual

M
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d
el
o

Procura

Load Factor 

máximo

Valor do 

tempo

Custos de 

paragem

LIS PIX Obrigatório

Compensações Financeiras

Inter‐ilhas Territoriais Encaminhamentos
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Relativamente às compensações financeiras, a variação destas não é muito significativa ao 

longo dos campos, para além da variação óbvia com a procura, da qual depende. Apenas ressalvar 

que, com a variação do valor do tempo dos passageiros, o valor de indeminizações compensatórias 

para os encaminhamentos é inferior, preferindo o modelo encaminhar os passageiros para os gateways 

próximo e, por consequência, com menores custos. 

6.2.3.2 Análise Sensibilidade referente aos Resultados do Cenário Agosto 

Para Agosto, pelos resultados obtidos na análise de sensibilidade é possível verificar que a 

resposta às alterações na procura afectam principalmente a operação de voos de ligação ao 

Continente, quer em termos de custos operacionais como em termos de indeminizações 

compensatórias a atribuir. Isto sucede-se devido à necessidade de usar aviões de maiores dimensões, 

apesar de se manter o mesmo número de voos. Já nos voos inter-ilhas, o custo da operação também 

aumenta com o aumento da procura, juntamente com o número de voos necessários, mas mantendo-

se o número de aeronaves mas diminuindo o tamanho destas.  

Quanto à variação do load factor máximo, quanto menor for este valor maior o custo total de 

operação. Situação idêntica à verificada para o mês de Fevereiro, em que quanto menor for o valor do 

load factor máximo, mais voos são necessários para satisfazer as restrições, mantendo-se 

praticamente inalterado o número e tipo de aeronaves necessárias. 

Tabela 6-21 Análise Sensibilidade Agosto (I) 

 

Neste caso, a variação do custo de tempo dos passageiros apresentou o comportamento 

esperado. Com o aumento deste, os custos de operação também aumentaram, sendo necessários 

mais voos e mais aeronaves para satisfazer a procura. 

Passando para o valor do tempo dos passageiros, com o aumento deste parâmetro aumentam 

os custos de operação, assim como o número de voos e de aeronaves necessárias para satisfazer a 

Actual Ajustada 30 282 194 056 224 338 40 261

30 117 194 056 40 186

‐10% 29 375 ‐3,0% 144 299 ‐25,6% 173 674 ‐22,6% 31 273 ‐22,3%

0 32 968 8,9% 167 674 ‐13,6% 200 642 ‐10,6% 34 277 ‐14,9%

10% 34 533 14,0% 175 535 ‐9,5% 210 068 ‐6,4% 38 493 ‐4,4%

100% 28 107 ‐7,2% 156 229 ‐19,5% 184 336 ‐17,8% 35 040 ‐13,0%

90% 32 968 8,9% 167 674 ‐13,6% 200 642 ‐10,6% 34 277 ‐14,9%

80% 39 730 31,2% 181 957 ‐6,2% 221 687 ‐1,2% 34 512 ‐14,3%

10 34 925 15,3% 162 311 ‐16,4% 197 236 ‐12,1% 69 560 72,8%

5 32 968 8,9% 167 674 ‐13,6% 200 642 ‐10,6% 34 277 ‐14,9%

2,5 32 060 5,9% 167 063 ‐13,9% 199 123 ‐11,2% 17 616 ‐56,2%

1/4 33 919 12,0% 168 418 ‐13,2% 202 337 ‐9,8% 34 563 ‐14,2%

1/3 32 968 8,9% 167 674 ‐13,6% 200 642 ‐10,6% 34 277 ‐14,9%

1/2 31 215 3,1% 162 949 ‐16,0% 194 164 ‐13,5% 34 710 ‐13,8%

Custos de 
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procura. Esta é a reacção esperada, uma vez que o aumento do custo de tempo dos passageiros torna 

maior a exigência à rede de transporte aéreo, sendo necessários mais voos de forma a minimizar o 

tempo gasto pelos passageiros no transporte até ao seu destino final. 

Tabela 6-22 Análise de Sensibilidade Agosto (II) 

 

A variação dos custos de paragem das aeronaves fora da sua base não provoca alterações 

significativas no número de voos e no número e tipo de aeronaves disponíveis. Apenas de salientar 

que com o aumento deste valor há um aumento do número de voos de ligação ao Continente, mas 

apenas quando se passa de 1/3 para 1/2 do custo de operação horária. Isto sucede-se devido à grande 

rotatividade das aeronaves utilizadas, não havendo lugar a grandes tempos de paragem destas. 

Tabela 6-23 Análise de Sensibilidade Agosto (III) 

 

Inter Terr

Actual Ajustada

1 3 0 3 1 18 16 82,1%

‐10% 0 3 1 2 1 22 12 79,0%

0 0 2 2 0 2 24 12 70,2%

10% 1 2 1 1 2 26 12 83,2%

100% 0 2 2 1 2 20 12 88,5%

90% 0 2 2 0 2 24 12 70,2%

80% 0 2 2 0 2 30 14 64,4%

10 1 2 3 2 1 27 16 81,9%

5 0 2 2 0 2 24 12 70,2%

2,5 1 2 1 2 2 24 12 81,3%

1/4 0 2 1 0 2 24 12 76,6%

1/3 0 2 2 0 2 24 12 70,2%

1/2 1 2 2 0 2 24 14 81,9%
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Actual Ajustada * 19 434 0

* 19 434 0

‐10% * 15 308 ‐21,2% 11 136 100,0%

0 * 17 028 ‐12,4% 12 825 100,0%

10% * 18 662 ‐4,0% 13 662 100,0%

100% * 17 028 ‐12,4% 12 457 100,0%

90% * 17 028 ‐12,4% 12 825 100,0%

80% * 17 028 ‐12,4% 12 679 100,0%

10 * 17 028 ‐12,4% 15 938 100,0%

5 * 17 028 ‐12,4% 12 825 100,0%

2,5 * 17 028 ‐12,4% 13 461 100,0%

1/4 * 17 028 ‐12,4% 12 460 100,0%

1/3 * 17 028 ‐12,4% 12 825 100,0%

1/2 * 17 028 ‐12,4% 14 410 100,0%

Actual

M
o
d
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o

Procura

Load Factor 

máximo

Valor do 
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Custos de 

paragem

Inter‐ilhas Territoriais Encaminhamentos

Compensações Financeiras
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Finalmente, no que toca às Compensações Financeiras, a variação dos parâmetros não 

provocou grande alteração nestas. Destaque apenas para a existência de encaminhamentos no caso 

das redes saídas do modelo de optimização sem a obrigação de existência de voo entre PIX e LIS e a 

óbvia variação destas com a variação da procura. 

6.3 Avaliação Acessibilidade 

Aplicando os indicadores descritos na Metodologia para a Avaliação da Acessibilidade 

produzida pela rede, obtiveram-se os resultados que se apresentam de seguida. 

6.3.1 Cenário Base Fevereiro 

Analisando os resultados na Tabela 6-24 para as redes referentes a Fevereiro, relativamente 

ao indicador de potencial gravitacional (Indicador 1), é possível verificar que a variação prende-se 

principalmente nos aeroportos regionais sem ligação directa a Lisboa (SMA e PIX), enquanto os 

aeroportos gateway (PDL e TER) mantêm o mesmo valor neste indicador. O que se sucede com SMA 

e PIX é que, com a redução dos tempos de viagem para LIS nas 3 redes obtidas a partir do modelo de 

optimização (sem limite de tempo de espera; tempo máximo de espera 60 minutos e obrigação de voo 

de ida e volta entre LIS e PIX), a acessibilidade produzida por este indicador é superior. 

Tabela 6-24 Resultados Avaliação de Acessibilidade Fevereiro 

 

Relativamente ao indicador de Acessibilidade Diária (Indicador 2 - Tabela 6-25), é possível 

verificar que para os valores de t mais baixos, PDL e PIX são penalizados pela introdução da 

obrigatoriedade de voo entre LIS e PIX. Isto sucede-se porque, com a introdução deste voo, deixa de 

ser necessário um voo directo entre PDL e PIX, sendo os passageiros desta rota encaminhados via 

TER, aumentando o tempo de viagem necessário para a deslocação. Por outro lado, PIX sai 

naturalmente beneficiado com a imposição deste voo principalmente por reduzir de 240 minutos para 

180 minutos o tempo de viagem necessário para atingir o máximo neste indicador. Relativamente aos 

restantes aeroportos, apenas de salientar o facto de SMA ser melhor servida, à vista deste indicador, 

quando é imposta a restrição de tempo máximo de espera de 60 minutos. 

Para o indicador 3, o Indicador de Rede, que é tanto mais próximo de 1, é possível conferir a 

conclusão tirada na análise do indicador 1. A imposição de restrições de tempo máximo de espera e 
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LIS 10 7 8 8 3,98 1,08 1,03 1,33
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de existência de ligação non-stop entre LIS e PIX faz com que a rede produzida ofereça tempos de voo 

inferiores ou mesmo ligações, que na sua maioria, são non-stop. Assim sendo, para PDL e TER é 

possível verificar que todas as rotas são servidas com tempos de viagem muito próximos ou mesmo 

iguais ao caso de serem servidos por voos non-stop, enquanto SMA e PIX beneficiam das restrições 

impostas. De salientar que, comparando com a rede real, as ligações a partir de Lisboa são altamente 

beneficiadas nas redes saídas do modelo de optimização. Isto acontece graças à melhor articulação 

de horários entre os voos entre Lisboa ao gateway e entre este e o aeroporto de destino final saída do 

processo de optimização. Contudo, uma vez que não se está a considerar a rede completa de 12 

aeroportos, o caso real pode acabar por ser pior avaliado por este indicador porque também tem em 

conta as ligações para os restantes aeroportos não considerados na rede em estudo. 

Tabela 6-25 Resultados Avaliação Acessibilidade Fevereiro (cont.) 

 

Por último, a avaliação de Acessibilidade pelo Indicador 4 (adaptado do ARIA), permite verificar 

com a imposição das restrições há uma óbvia redução do isolamento nos aeroportos de SMA e PIX. 

De salientar, que o aumento deste valor para PDL e TER não implica que haja uma degradação da 

acessibilidade que estes têm. Existe este aumento pelo facto dos valores médios descerem graças à 

melhoria dos tempos de ligação para SMA e PIX. 

6.3.2 Cenário Base Agosto 

Passando para os resultados referentes ao mês de Agosto, estes podem ser analisados na 

Tabela 6-26 e Tabela 6-27. 

Começando pelo Potencial Gravitacional (Indicador 1) voltamos a ter situação semelhante à 

apresentada pelos resultados obtidos relativos a Fevereiro. No caso da imposição de voo de ida e volta 

entre Lisboa e a ilha do Pico, as ilhas de Santa Maria e do Pico beneficiam dessa imposição uma vez 

que ganham ligação non-stop a Lisboa, ao contrário das redes obtidas quando não existe esta 

imposição, onde apresentam valores inferiores para este indicador. 

Por sua vez, os resultados do indicador de Acessibilidade Diária (Indicador 2 - Tabela 6-27), é 

possível verificar que para valores de t mais baixos, novamente à semelhança do que se sucede com 

os resultados de Fevereiro, PDL acaba por sair penalizado com a introdução da obrigatoriedade de voo 

de ida e volta entre LIS e PIX, uma vez que deixa de compensar haver uma ligação directa entre PDL 

e PIX, sendo os passageiros e carga preferencialmente encaminhados por um percurso via TER. Por 
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sua vez, enfatizando o analisado para o indicador 1, a imposição do voo de ida e volta entre LIS e PIX 

beneficia os aeroportos de PIX e SMA ao fazer com que este indicador atinja o máximo para esses 

aeroportos num valor de t inferior, o que significa que é melhor a acessibilidade produzida pela rede. 

Tabela 6-26 Resultados Avaliação Acessibilidade Agosto 

 

Neste caso em que a procura é muito superior ao caso de Fevereiro, a avaliação de 

acessibilidade pelo Indicador de Rede (indicador 3) é quase perfeita, no sentido em que, caso haja a 

imposição de voo entre LIS e PIX, os valores para todos os aeroportos são 1 ou muito próximos de 1, 

o que indica que a quase totalidade dos passageiros é encaminhado entre a sua origem e o seu destino 

em voos non-stop, sem qualquer perda de tempo em transito ou escalas. Mesmo nas redes saídas do 

modelo de optimização sem a já referida imposição, os valores obtidos são idênticos, quer se tenha o 

limite máximo de tempo de espera ou não. Relembrando os resultados obtidos para os custos de 

operação, refira-se que o ganho na acessibilidade com a imposição do voo de ida e volta entre LIS e 

PIX não causou uma alteração significativa dos custos totais de operação. 

Tabela 6-27 Resultados Avaliação Acessibilidade Agosto (cont.) 

 

Na avaliação de Acessibilidade pelo indicador 4 (adaptado do ARIA) pode-se verificar 

novamente que a imposição das restrições, quer de limite máximo para tempo de espera como 

obrigatoriedade de voo entre LIS e PIX, há uma clara melhoria na acessibilidade dos aeroportos de 

SMA e PIX com a redução do valor resultante desta avaliação. Novamente, salienta-se que o aumento 

dos valores para PDL e TER não implicam que haja uma diminuição na qualidade da acessibilidade 

produzida pela rede, existindo, sim, uma diminuição dos tempos médios de viagem para toda a rede. 
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7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Os problemas de planeamento e operação de redes de transporte aéreo têm sido amplamente 

estudados dada a importância que têm na sua função de transporte de pessoas e de bens, quer em 

termos de custos, quer relativamente ao seu desempenho na satisfação das necessidades dos 

utilizadores. Neste contexto, surgiu a presente dissertação com o objectivo de apresentar uma 

metodologia de apoio ao decisor que optimizasse uma rede de transporte aéreo com Obrigações de 

Serviço Público, como é o caso da rede de transporte aéreo que serve a Região Autónoma dos Açores. 

Tendo como base o trabalho já desenvolvido por (Pita, Pais Antunes, Barnhart, & Gomes de 

Menezes, 2013), desenvolveu-se uma metodologia que englobou a determinação de procura de 

passageiros e de carga e correio a satisfazer, um modelo matemático de Programação de Voos e 

Atribuição de Frota integrado, a ser implementado no software XPress, que minimiza tanto os custos 

de operação da rede, como os custos de tempo imputados aos passageiros pela sua deslocação nesta, 

tendo em conta os tempos de voo entre cada aeroporto e as capacidades das aeronaves escolhidas. 

A metodologia contem ainda uma etapa que avalia a acessibilidade produzida pela rede saída do 

modelo de optimização através de 4 indicadores. 

A aplicação da metodologia centrou-se na rede de transporte aéreo da Região Autónoma dos 

Açores, quer nos voos inter-ilhas, como nos voos de ligação a Portugal Continental, onde o actual 

modelo de transporte aéreo tem sido largamente discutido nos últimos tempos, estando prevista a 

alteração do mesmo a partir de Março de 2015. Esta é também uma rede que traz grandes dificuldades 

ao decisor na hora de serem determinadas as necessidades da mesma, quer em termos de custos 

associados, quer em termos dos problemas originados pela grande variação na procura ao longo do 

ano, quer em termos de passageiros como em termos de carga e correio, que implicam grandes 

dificuldades na produção de uma oferta eficiente. 

Dado que não foram fornecidos por parte das Companhias Aéreas que actualmente operam a 

rede em estudo, foi necessário introduzir na metodologia uma etapa de determinação da procura a 

servir com base em dados limitados. Dados estes que são caracterizados não por mercado, mas 

apenas por entradas e saídas em cada aeroporto, o que pode criar algumas discrepâncias em relação 

aos valores verdadeiros, pelo que os resultados da aplicação da metodologia não deverão ser 

considerados como solução para o problema, apenas servem para demonstrar que a metodologia 

funciona. Dados mais completos, inclusive uma melhor caracterização do tipo de viagem que os 

passageiros estão a realizar e a aptidão para pagar de cada tipo de passageiro, como uma 

caracterização da carga, serão uma mais-valia para a metodologia apresentada, ao tornarem os inputs 

mais próximos da realidade, para que os outputs venham a ser mais assertivos. 

Relativamente ao cálculo dos custos operacionais, foram feitas duas simplificações no modelo 

matemático de optimização que podem introduzir um enviesamento no resultado final. O facto de se 

considerar que os custos de se ter uma aeronave em terra fora da sua base como 1/3 do custo 

operacional horário e sendo considerado como os custos da tripulação é uma falha adoptada na 
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metodologia apresentada por (Pita, Pais Antunes, Barnhart, & Gomes de Menezes, 2013), que foi 

adoptada no desenvolvimento deste trabalho para simplificação do modelo de optimização. Da mesma 

forma, a inclusão do tempo necessário para se efectuar uma rotação de aeronave entre voos no tempo 

de voo poderá criar um enviesamento do resultado final. Assim sendo, propõe-se como trabalhos a 

prosseguir que deverá ser feito um levantamento mais rigoroso dos custos de operação relativos à rede 

em análise para que os resultados da metodologia se aproximem de um rigor mais elevado face à 

realidade. Da mesma forma, no modelo matemático de optimização deverá ser desenvolvida uma 

restrição que permita identificar o tempo necessário para se efectuar uma rotação de um avião, o que 

depende do tipo de aeronave, assim como do tipo de voo que tenha efectuado antes e que venha a 

efectuar depois, obrigando a que esta se mantenha em arco de chão durante esse tempo. Isto é 

importante porque não se pode considerar que o tempo de rotação de uma aeronave tenha o mesmo 

custo operacional que quando esta está em voo. 

Dada a complexidade da rede de transporte aéreo em análise, encontrou-se a dificuldade de, 

ao serem adicionados mais tipos de aeronaves e mais aeroportos o software utilizado não conseguir 

trabalhar o problema, aumentando exponencialmente o tempo de execução e a necessidade de mais 

recursos de hardware, nomeadamente memória para conseguir carregar a matriz do problema e 

processador para ser capaz de acoplar grandes volumes de informação. Isto socorreu devido ao facto 

de o problema a resolver pelo modelo formulado ser caracterizado como NP-Hard e o número de 

variáveis e de restrições ser considerável, sendo muito difícil ser resolvido através de métodos 

tradicionais. Em (Tang, Yan, & Chen, 2008), os autores utilizam uma família de heurísticas 

desenvolvidas com base em relaxamento Langrangiano: um método de sub-gradiente, duas heurísticas 

para a solução do limite superior e um algoritmo de decomposição de fluxos. Estas técnicas não foram 

introduzidas no modelo utilizado nesta dissertação por ultrapassarem os conhecimentos de 

Programação do executante sendo, então, sugerido como trabalhos futuros. Assim sendo, optou-se por 

aplicar a metodologia desenvolvida numa rede reduzida, sendo composta por 4 aeroportos regionais 

servindo 4 ilhas distintas e Lisboa, o principal destino e fonte de movimentos entre a Região Autónoma 

dos Açores e Portugal Continental, a qual, com os recursos disponíveis, permitiu executar a 

metodologia em tempo útil. 

Para a rede escolhida, foram realizadas 22 corridas do modelo de optimização repartidas por 

dois meses, tendo sido escolhidos os meses de Fevereiro e de Agosto por serem, respectivamente, o 

mês com menor procura e o mês com maior procura de passageiros no ano de 2013, de forma a testar 

a rede com a maior variação possível na procura, analisando-se, assim, casos extremos. O período 

temporal em análise correspondeu a um dia de operação entre as 06:30 UTC e as 00:10+1 UTC, que 

corresponde ao período actual de operação, dividido em blocos de 20 minutos. Dentro das corridas 

atribuídas a cada mês, para além do cenário base e da rede actual, foi executado o modelo de 

optimização por 9 vezes, variando os parâmetros do cenário base de forma a ser feita uma análise de 

sensibilidade com os dados resultantes. Outra solução seria dividir a rede em duas sub-redes 

compostas por voos dentro da região e os voos de ligação ao Continente e Madeira. Mas esta acaba 

por dificultar a realização da análise, uma vez que torna-se necessário introduzir certas restrições que 
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garantam a ligação entre as duas sub-redes criadas no que toca a movimentos entre aeroportos em 

redes diferentes e que não tenham ligação directa. Também, uma das finalidades da metodologia seria 

determinar quais os aeroportos que melhor serviriam a rede como gateways, o que separando a rede 

torna-se inviável por ser necessário realizar um maior número de corridas do modelo dado os vários 

cenários possíveis de combinações de itinerários de passageiros e carga conforme a configuração da 

rede. 

Comparando os resultados obtidos com a rede actual, verifica-se que, no caso de Fevereiro, a 

rede resultante do modelo de optimização apresenta custos operacionais superiores aos da rede real 

exibindo, no entanto, na avaliação de acessibilidade melhores valores. A razão subjacente aos custos 

da rede actual serem superiores aos custos operacionais prende-se com o facto de, ao ser configurada 

a rede actual, os objectivos ou construção da função objectivo terem sido diferentes da adoptada na 

presente metodologia ou mesmo o peso considerado para os custos operacionais e para o custo de 

tempo dos passageiros ter sido diferente.  

 Já no caso da rede a servir a procura referente a Agosto, os custos operacionais estimados 

nas redes geradas pelo modelo de optimização são inferiores ao da rede real, assim como a 

acessibilidade produzida que apresenta valores superiores. No entanto, há que ter em consideração 

que a programação de voos utilizada para estimar os fluxos de passageiros e de carga, custos 

operacionais, indeminizações compensatórias e acessibilidade é referente à rede completa, que tem 

em consideração não só os movimentos entre os aeroportos da rede em consideração como também 

inclui os aeroportos que foram deixados de fora. Em ambos os casos, não foi possível estimar um valor 

para as indeminizações compensatórias para a operação dos voos inter-ilhas, uma vez que o resultado 

da multiplicação do valor das tarifas pelos passageiros, ou seja a receita gerada, é superior aos custos 

operacionais incutidos aos voos inter-ilhas. Esta situação pode ser explicada por, ao se reduzir a rede, 

ter sido excluídas as rotas deficitárias, deixando na rede as rodas que apresentam maior movimento 

de passageiros e de carga, como é o caso da rota entre a Ilha de São Miguel e a Ilha Terceira, a rota 

com mais movimentos registados nos voos inter-ilhas e que apresenta, no caso real, um número de 

voos muito acima dos mínimos exigidos pelas actuais Obrigações de Serviço Público. 

A metodologia foi desenvolvida com o objectivo de ser uma ferramenta de apoio à decisão na 

definição das Obrigações de Serviço Público a serem impostas numa rede de transporte aéreo. Neste 

sentido, numa perspectiva de trabalho futuro, deverão ser desenvolvidos esforços na resolução do 

problema em menor tempo e com capacidade para incluir uma rede mais alargada, como é o caso da 

rede completa que serve a Região Autónoma dos Açores, devendo também ser analisados outros 

métodos de resolução, nomeadamente a combinação do modelo matemático de optimização com 

algumas heurísticas de corte, como já foi referido. Mais, também deverá ser alargado o horizonte 

temporal para uma semana, criando cenários em que certos mercados apenas serão servidos em 

alguns dias da semana, aglomerando assim a procura semanal de forma a tornar certos voos 

sustentáveis. 

No que toca à avaliação de acessibilidade, os indicadores escolhidos dão uma boa percepção 

da qualidade da rede produzida pelo modelo de optimização e permitem perceber claramente as 
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diferenças causadas por alterações nas imposições. No entanto, para além dos indicadores utilizados, 

é de considerar a introdução do Coeficiente Gini e a Curva de Lorenz, que estão no grupo dos 

indicadores de acessibilidade mais utilizados. Seria de grande interesse a inclusão das ilhas da Região 

Autónoma dos Açores num estudo de acessibilidade a nível do País, tendo em conta os custos das 

viagens, podendo ser daqui retiradas conclusões acerca das tarifas que são aplicadas, comparando o 

custo de acesso a Lisboa por parte de todas as regiões portuguesas, por exemplo. 

No entanto, considera-se que, caso se tenha uma caracterização da procura mais detalhada e 

o modelo de optimização seja alterado de forma a responder convenientemente às solicitações, a 

metodologia seguida nesta dissertação para apoio ao decisor é válida, uma vez que permite ao 

utilizador estabelecer requisitos da rede em análise e fornecer ao mesmo resultados que permitem tirar 

conclusões acerca da validade da rede obtida. 

Dada a nova regulamentação de OSP nos voos de ligação do Continente aos Açores com a 

liberalização parcial da rede, em que apenas as rotas com mais movimento entre Lisboa e Ponta 

Delgada/Terceira são completamente abertas, encontra-se aqui uma possibilidade de acompanhar 

desde o início a evolução da nova solução. 
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ANEXO I OSP EM VIGOR 

Tabela 0-1 - Obrigações de Serviço Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rota Frequência mínima semanal
Mínimo de lugares 

aeronave

Mínimo Cap. 

Carga

Obrigações de 

Horário

LIS/PDL 1 Frequência diária ida/volta todo ano 90 Lugares
30 Toneladas 

por dia

1 Voo diário entre 

as 8h00 e as 21h00

LIS/TER 4 Frequência semanais ida/volta todo ano 90 Lugares
25 Toneladas 

por dia

4 Freq. Semanais 

entre as 8h00 e as 

21h00

LIS/HOR 3 Frequência semanais ida/volta todo ano 90 Lugares NA*

3 Freq. Semanais 

entre as 8h00 e as 

21h00

FNC/PDL 1 Frequência ida/volta todo ano 90 Lugares NA*
Entre as 06h00 e as 

00h00

OPO/PDL 2 Frequência ida/volta todo ano 90 Lugares NA*
Entre as 06h00 e as 

00h00

LIS/SMA 1 Frequência ida/volta todo ano 90 Lugares NA*
Entre as 06h00 e as 

00h00

LIS/PIX 1 Frequência ida/volta todo ano 90 Lugares 2 Toneladas
Entre as 06h00 e as 

00h00

PDL/SMA
9 Freq. de Novembro a Março /10 Freq. de Abril 

a Junho / 14 freq. de Setembro a Outubro
18 Lugares

Segundo 

capacidade da 

aeronave

Entre as 06h00 e as 

00h00

PDL/TER

22 Freq. de Setembro a Outubro / 26 freq. de 

Julho a Agosto / 2 freq. Diárias de Outubro a 

Maio

18 Lugares

Segundo 

capacidade da 

aeronave

Entre as 06h00 e as 

00h00

PDL/HOR

6 freq. de Novembro a Março / 11 freq. de Abril 

a Junho e Setembro a Outubro /17 freq. de 

Julho a Agosto

18 Lugares

Segundo 

capacidade da 

aeronave

Entre as 06h00 e as 

00h00

PDL/PIX

2 freq. de Novembro a Março / 7 freq. de Abril a 

Junho e Setembro a Outubro / freq. 9 de Julho 

a Agosto

18 Lugares

Segundo 

capacidade da 

aeronave

Entre as 06h00 e as 

00h00

PDL/SJZ
3 freq. Abril a Junho e Setembro a Outubro / 6 

freq. De Julho a Agosto
18 Lugares

Segundo 

capacidade da 

aeronave

Entre as 06h00 e as 

00h00
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Tabela 0-2 - Obrigações de Serviço Público (cont.) 

 

NA* A capacidade de carga nos demais voos é calculada segundo: 

0.85 97  

Onde: 

 C é igual à capacidade de carga e correio, em Quilogramas, oferecida por voo;  

 P é igual ao peso total, em Quilogramas, dos passageiros, bagagem, carga e correio 

que podem ser transportados numa aeronave num determinado sector (allowed traffic load) e que 

resulta da diferença entre o peso máximo certificado à descolagem menos o peso operacional (avião, 

tripulação, combustível, catering e outros itens operacionais);  

 S é igual ao número de lugares da aeronave;  

 0,85 é o coeficiente adoptado para uma taxa de ocupação de 85%  

 97 corresponde ao peso padrão do passageiro adulto e respectiva bagagem (84Kg + 

13kg) de acordo com o JAR-OPS 1.620 

Rota Frequência mínima semanal
Mínimo de lugares 

aeronave

Mínimo Cap. 

Carga

Obrigações de 

Horário

PDL/FLW
2 freq. de Abril a Junho e Setembro a Outubro / 

4 freq. de Julho e Agosto
18 Lugares

Segundo 

capacidade da 

aeronave

Entre as 06h00 e as 

00h00

TER/GRW
7 freq. Setembro a Outubro / 8 freq. de Julho a 

Agosto / 1 freq. aos Sábados.
18 Lugares

Segundo 

capacidade da 

aeronave

Entre as 06h00 e as 

00h00

TER/SJZ
8 freq. Setembro a Junho / 9 freq. de Julho a 

Agosto / 1 freq. aos Sábados.
18 Lugares

Segundo 

capacidade da 

aeronave

Entre as 06h00 e as 

00h00

TER/PIX
7 freq. Setembro a Outubro / 8 freq. de Jul. a 

Agosto / 1 freq. todo o ano.
18 Lugares

Segundo 

capacidade da 

aeronave

Entre as 06h00 e as 

00h00

TER/HOR
11 freq. Setembro a Outubro / 14 freq. de Julho 

a Agosto / 1 freq. todo o ano.
18 Lugares

Segundo 

capacidade da 

aeronave

Entre as 06h00 e as 

00h00

TER/FLW
2 freq. de Setembro a Junho / 4 freq. de Julho a 

Agosto
18 Lugares

Segundo 

capacidade da 

aeronave

Entre as 06h00 e as 

00h00

TER/CVU
3 freq. de Julho a Agosto Segundas às Sextas, 

combinada com a Ilha das Flores.
18 Lugares

Segundo 

capacidade da 

aeronave

Entre as 06h00 e as 

00h00

HOR/FLW

4 freq. de Outubro a Maio durante a semana. / 

5 freq. de Junho a Setembro, sendo uma ao 

Domingo.

18 Lugares

Segundo 

capacidade da 

aeronave

Entre as 06h00 e as 

00h00

HOR/CVU
3 freq. todo o ano de segunda a sexta, 

combinada com a Ilha das Flores.
18 Lugares

Segundo 

capacidade da 

aeronave

Entre as 06h00 e as 

00h00

CVU/FLW 2 freq. todo o ano 18 Lugares

Segundo 

capacidade da 

aeronave

Entre as 06h00 e as 

00h00
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Tabela 0-3 - Capacidades globais mínimas de carga para voos inter-ilhas 

 

Tabela 0-4 - Capacidades globais mínimas por estação (ton) 

 

 

Rota
Capacidade 

Semanal (Kg)

PDL/SMA 5 000

PDL/TER 15 000

PDL/HOR 5 000

PDL/PIX 2 000

PDL/SJZ 2 000

PDL/FLW 2 000

TER/GRW 5 000

TER/SJZ 5 000

TER/HOR 5 000

TER/FLW 2 000

TER/CVU 500

HOR/FLW 3 000

HOR/CVU 500

CVU/FLW 500

Rota Inverno IATA Verão IATA
Capacidade adicional 

na estação alta

LIS/PDL 7 500 14 000

LIS/SMA

LIS/TER 4 400 8 000

LIS/HOR 500 1 000 40

LIS/PIX 20 30

OPO/PDL

FNC/PDL
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ANEXO II RESULTADOS CÁLCULOS DE DISTÂNCIA E 

TEMPOS DE VOO 

Tabela 0-1 Matriz de distâncias entre aeroportos (Km) 

 

Tabela 0-2 Matriz de tempo de voo para aeronaves a turborreactor (minutos) 

 

Tabela 0-3 Matriz de tempos de voo entre aeroportos para aeronaves a turbo-hélice (minutos) 

 

SMA PDL TER GRW SJZ PIX HOR FLW CVU FNC LIS OPO

SMA 97 261 344 324 337 369 589 599 901 1 420 1 497

PDL 97 166 253 239 256 292 509 516 985 1 449 1 509

TER 261 166 89 94 120 158 357 361 1 148 1 554 1 589

GRW 344 253 89 49 70 98 270 273 1 237 1 632 1 658

SJZ 324 239 94 49 26 64 271 277 1 223 1 649 1 682

PIX 337 256 120 70 26 39 253 262 1 238 1 673 1 708

HOR 369 292 158 98 64 39 221 231 1 270 1 712 1 746

FLW 589 509 357 270 271 253 221 24 1 491 1 895 1 908

CVU 599 516 361 273 277 262 231 24 1 500 1 891 1 901

FNC 901 985 1 148 1 237 1 223 1 238 1 270 1 491 1 500 965 1 190

LIS 1 420 1 449 1 554 1 632 1 649 1 673 1 712 1 895 1 891 965 276

OPO 1 497 1 509 1 589 1 658 1 682 1 708 1 746 1 908 1 901 1 190 276

SMA PDL TER PIX HOR FNC LIS OPO

SMA 80 80 80 100 140 160 180

PDL 80 80 80 80 140 160 180

TER 80 80 80 80 140 180 180

PIX 80 80 80 60 160 180 180

HOR 100 80 80 60 160 180 200

FNC 140 140 140 160 160 140 160

LIS 160 160 180 180 180 140 80

OPO 180 180 180 180 200 160 80

SMA PDL TER GRW SJZ PIX HOR FLW CVU

SMA 40 60 60 60 60 60 80 80

PDL 40 40 60 60 60 60 80 80

TER 60 40 40 40 40 40 60 60

GRW 60 60 40 40 40 40 60 60

SJZ 60 60 40 40 40 40 60 60

PIX 60 60 40 40 40 40 60 60

HOR 60 60 40 40 40 40 60 60

FLW 80 80 60 60 60 60 60 40

CVU 80 80 60 60 60 60 60 40

FNC 120 120 140 140 140 140 140 160 160


