




Grupo ANA Aeroportos de Portugal S.A. 

 

_Objectivos e Fins 
 
Exploração do serviço público aeroportuário de apoio à aviação civil nos 
aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, bem como no terminal civil de Beja, e ainda 
nos aeroportos de Ponta Delgada, Santa Maria, Horta e Flores na Região 
Autónoma dos Açores e nos aeroportos da Madeira e Porto Santo na região 
Autónoma da Madeira  
 
 
_Portfólio de Negócios 
 
Áreas de negócios de Aviação e Não Aviação e inclui ainda a prestação de 
serviços de Handling, de Segurança Aeroportuária e de Assistência a Passageiros 
de Mobilidade Reduzida 
 
 
 



Infra-estruturas Carga  
 
 
_Terminal de Carga de Lisboa com capacidade para processar 100.000 toneladas 
ano (antes 80.000) com possibilidade de aumentar para 150.000 
 
 
_Terminal de Carga do Porto com capacidade para processar 40.000 toneladas 
ano. Futuro Centro Logístico duplica capacidade numa primeira fase 
 
 
_Terminal de Carga de Beja com capacidade para processar 50.000 toneladas 
ano 



Tráfego  
_Procura do comércio internacional Europeu (2007, mil milhões de euros, 
milhões de toneladas) 
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* Cargo = Freight + Mail 

Nos Aeroportos ANA, entre 2005 e 2010 a Carga e o Correio tiveram um crescimento 
anémico (+0,8% ao ano) alicerçado no crescimento do valor embarcado (exportação) (+2,4% 
ao ano) que superou uma quebra do desembarcado (importação) (-1,1% ao ano) 



Em 2010 e no 1º Semestre de 2011 o crescimento da carga + correio nos Aeroportos ANA é 
alicerçado no crescimento do segmento expresso 



Em 2010, nos aeroportos ANA, o crescimento da carga desembarcada foi alicerçado em 3 
destinos: Brasil, Alemanha e Espanha. Destaque para a quebra de Portugal 



Em 2010, nos aeroportos ANA, o crescimento da carga embarcada foi alicerçado em 3 
destinos: Brasil, Alemanha e México. Destaque para a quebra de Angola 



Em 2010, nos aeroportos ANA, 7 das 10 
rotas com melhor performance eram 
intercontinentais e 6 delas eram operadas 
pela TAP Portugal 

No 1º Semestre de 2011, nos aeroportos 
ANA, 3 das 10 rotas com melhor 
performance eram domésticas,  3 europeias 
e 4 intercontinentais as últimas operadas 
pela TAP Portugal 



Projecto Carga Aérea 
 
Enquadramento: 
_Aeroportos Europeus preocupados com uma boa articulação com outras infra-
estruturas de transporte que permitem o desenvolvimento de soluções 
multimodais   
 
_Negócio de carga aérea visto como uma área de desenvolvimento para alguns 
aeroportos com infra-estruturas e serviços adequados a este tipo de tráfego 
 
_Dificuldades para o desenvolvimento do negócio nos aeroportos portugueses 
 
Objectivos: 
_Identificação dos principais constrangimentos e oportunidades de melhoria 
para o desenvolvimento da carga aérea 
 
_Proposta do modelo de negócio e definição das linhas estratégicas de actuação 
para potenciar o desenvolvimento deste negócio nos aeroportos 
  
 
 
 



Desenvolvimento do Projecto 

Externa 

• Evolução global 
• Principais players 
• Caracterização  dos 

Aeroportos 
• Análise do mercado 

ibérico 
• Factores sucesso 
• Ferramentas de 

facilitação 

Interna 

Cenários 

Estratégia 

• Posicionamento 
actual 

• Evolução em 
Portugal 

• Comunidade de 
carga aérea 

• Rentabilidade 
• Sinergias 
• Análise SWOT 

• Identificar 
preocupações da 
comunidade 

• Oportunidades de 
actuação 

• Actuação no curto 
prazo 

• Desenvolvimento 
• Organização 
• Geração de 

receitas 
• Implementação 

O Estudo de Carga dos Aeroportos englobou 
duas fases de trabalho 



 
 
 
 

Posicionamento actual na Cadeia de Valor 
       Não existindo uma estratégia focada para o negócio de carga aérea, o papel que a 

ANA desempenha na cadeia logística era indefinido quer em termos de visão 
externa como em termos de visão interna. A ANA desempenha hoje o papel de 
infrastructure provider, disponibilizando aos players interessados infra-estruturas 
para que estes possam desempenhar as suas funções.  

 

 

 

 

 

 

 

Factores de sucesso para alcançar o potencial de valor do negócio da carga aérea: 

_Estrutura organizacional dedicada ao desenvolvimento do negócio de carga aérea 

_Introdução das melhorias operacionais que potenciem o desenvolvimento do negócio 

_Implementação de uma estratégia de marketing e comunicação para a carga  



 
 
 

Resultados dos questionários 
_Da avaliação feita junto dos vários agentes do sector de carga aérea (entrevistas presenciais, telefónicas e 
via emails) nos aeroportos de Lisboa e do Porto, resultaram um conjunto de constatações sobre a percepção 
que estes têm dos aeroportos portugueses, e consequentemente, das áreas de intervenção prioritárias 

 

_Os resultados desta avaliação dos agentes foi  tida em consideração na definição das áreas de intervenção 
ao nível das infra-estruturas aeroportuárias 

•Infra-estrutura  
 

•Relações entre os 
diferentes agentes nos 

terminais 
 

•Aspectos prioritários 
de melhoria nos 

terminais 

Grupo de questões: 

http://www.brandslogotypes.com/pt/ups-united-parcel-service-3d-logo--logo-vetor-imagem-eps-ai-cdr-wmf-formato-208121.html


* Alfândega e outras autoridades, período de funcionamento do terminal e 
segurança da carga 

BOM MAU 

_Todos os agentes da carga aérea são muito críticos relativamente aos terminais de carga 

_Os custos de operação, a Alfândega, as infra-estruturas de 2ª linha e a integração com 
outros modos de transporte são os aspectos mais penalizadores 

_Em Lisboa os integradores são os agentes com uma visão mais crítica, no Porto são as 
companhias aéreas 

Infra-estruturas 



Relações entre os diferentes agentes nos terminais 
_ A percepção da relação entre os diferentes agentes a actuarem nos terminais de carga é boa 

_Os handlers e as autoridades e Alfândega são as entidades cujo desempenho gera mais reclamações 

_A opinião geral sobre a ANA é boa 

 

 



Aspectos prioritários de melhoria nos terminais 
_As infra-estruturas de 1ª linha e os sistemas de informação são os aspectos que os 

diferentes agentes vêem como mais prementes para serem melhorados nos dois 
terminais de carga aérea  

_Os agentes em Lisboa acrescentam ainda os acessos, enquanto que os do Porto os custos 
de operação 



Análise SWOT 
 
Pontos Fortes 
_Centros de Carga com condições que garantem o bom funcionamento da 
cadeia de valor 
_Experiência na gestão de negócios aeroportuários 
_Posicionamento do Aeroporto de Lisboa como hub importante para destinos 
no Brasil e África 
_Posicionamento do aeroporto do Porto como hub do Noroeste Ibérico 
 

Pontos Fracos 
_Política de rendas não atractiva para a captação de clientes 
_Falta de estrutura organizacional e de estratégia dedicada à Carga Aérea 
_Falta de controlo sobre custos e receitas das operações de carga 
_Falta de espaço no Aeroporto de Lisboa para expandir a área dedicada à carga 
aérea 
 



Análise SWOT 
 
Oportunidades 
_Aposta mundial de várias companhias aéreas e integrators no negócio de carga 
aérea 
_Restrições de capacidade ao nível de slots disponíveis em alguns dos principais 
aeroportos europeus 
_Crescimento do e-Business 
_Aposta na região do Nordeste Brasileiro por parte da TAP 
 

Ameaças 
_Aposta das companhias aéreas e dos aeroportos espanhóis na penetração do 
mercado brasileiro 
_Indefinição macroeconómica no curto prazo que pode resultar num 
crescimento aquém das previsões 
_Elevada dependência do transporte aéreo dos preços dos combustíveis 
_Crescente preocupação com questões de segurança que dificultam a operação 
e a um prolongamento dos tempos de operação 
 



Linhas de Desenvolvimento Estratégico  
_A ANA deverá repensar a forma de actuação em três grandes áreas: condições 

operacionais, modelo organizativo e marketing e comunicação 

 

_A curto prazo estas medidas deverão contribuir para a estruturação de bases sólidas para 
um modelo de carga aérea e alavancar a longo prazo o desenvolvimento deste 
negócio para modelos de maior valor acrescentado 



Linhas de Desenvolvimento Estratégico  

Existem hoje a nível internacional um conjunto de tendências que caracterizam a abordagem dos 
principais aeroportos ao negócio de carga: 

 

_Os aeroportos deixaram de ser meros pontos de entrada e saída dos fluxos de carga aérea e assumem o seu papel 
como pontos intermodais e/ou plataformas logísticas em redes de complexidade crescente 

_Dentro desta estratégia, os aeroportos alargam a sua área de desenvolvimento do negócio de carga para lá da 
fronteira interna do próprio aeroporto 

_Esta expansão é normalmente acompanhada de uma estratégia de parcerias que permite aos aeroportos 
assumirem-se como verdadeiros hubs e plataformas de carga 

_Nesta lógica, os aeroportos servem como plataformas de consolidação e distribuição de carga, não apenas por via 
aérea, mas também por via ferroviária e rodoviária 

_Para que esta estratégia seja implementável existe um conjunto muito importante de condições, ao nível não 
apenas do próprio aeroporto, mas também das suas acessibilidades, intermodalidades e aproveitamento das 
suas áreas circundantes, que deve ser observado 



Posicionamento dos Aeroportos na Cadeia Logística 

Linhas de Desenvolvimento Estratégico  



Linhas de Desenvolvimento Estratégico  

O negócio de carga aérea deverá ser desenvolvido segundo duas vertentes de negócio: 
imobiliário e aviação 



Linhas de Desenvolvimento Estratégico  

_O objectivo global do marketing aeroportuário na carga aérea será o de desenvolver tráfego de carga no 
aeroporto 

_Desta forma o Marketing para o desenvolvimento da carga aérea terá como alvos, não apenas as 
companhias aéreas, mas também outros agentes do sector clientes na lógica de utilizadores das infra-
estruturas (imobiliário). 

 



Acções a curto prazo 
 
 
_Produção de material de suporte promocional 
 
_Criação de um menu Carga Aérea no novo site ANA 
 
_Disponibilização  regular de informação aos principais players 
 
_Desenvolvimento de parcerias com entidades promotoras do comércio externo 
em Portugal 
 
_Levantamento de melhorias necessárias nas infra-estruturas 
 
_ Reuniões frequentes com operadores e planeamento de acções conjuntas 
 
_Criação de Sistema de Incentivos para novas rotas ou aumento de frequências 
 



 
 




