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Apesar das sucessivas crises económicas o Transporte Aéreo (RPKs) não parou de crescer.

1. Evolução do mercado de carga área mundial

Fonte: ICAO e Boeing 

 Crescimento de 73% nos últimos 10 anos
 Crescimento anual de 5% desde 1980

Volume total de passageiros transportado em RPKs (triliões) Volume total de carga transportada em FTKs

 Crescimento de 33% nos últimos 10 anos
 Crescimento anual de 5% desde 1983
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1. Evolução do mercado de carga área mundial

Fonte: Boeing 

Após a crise de 2009 o mercado de passageiros apresentou uma recuperação mais imediata e estável do 
que a carga. 

 Mercado de passageiro é mais elástico e já se 
encontra em total recuperação, após 2009

Volume total e variação de passageiros transportado em RPKs Volume total e variação de carga transportada em RTKs

 Mercado de carga começa a dar sinais de 
maior estabilidade e crescimento, após 2009
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1. Evolução do mercado de carga área mundial

Fonte: Boeing 

Os operadores de carga aérea são responsáveis por transportar mais de metade da carga a nível
mundial.

Em RTKs 55% da carga é transportada por 

transportadores aéreos de carga
Em valor, 85% da carga é 

transportada por operadores de carga 
aérea

Distribuição em valor 
do mercado por tipo de operador

Evolução da percentagem de carga em RTKs
transportada por operadores de carga aérea

As transportadoras de carga aérea desempenham um 

papel muito importante em trocas com o 

mercado asiático

Percentagem de carga transportada por 
operadores de carga aérea por rota
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1. Evolução do mercado de carga área mundial

Fonte: European Commission, EU transport in figures (2012)

O market share da carga aérea continua a ser muito pouco significativo quando analisado em termos de
volume transportado. A situação inverte-se quando analisada pela ótica do valor transportado, sendo o
modo aéreo o segundo mais importante, atrás apenas do marítimo.

Procura do comércio internacional Europeu em 2012 por modo de transporte

Volume (milhões de toneladas)

Valor (mil milhões de euros)
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1. Evolução do mercado de carga área mundial

Fonte: Boeing  

O mercado da Ásia Pacifico, América do Norte e Europa juntos representam mais de 80%. O mercado do
Médio Oriente tem vindo a ganhar expressão e América do Norte a perder.

Evolução do trêfego de carga Aérea por rota ( mil milhões de RTKs)
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Carga

Passageiros

50% da carga movimentada 

está concentrada em 6 aeroportos

50% dos passageiros movimentados 

estão concentrados em 22 aeroportos

Nº de aeroportos

Tráfego (%)

A carga na Europa concentra-se no Centro, em especial em 4 aeroportos : Frankfurt, Amesterdão,
Londres, Paris.

Análise da concentração do tráfego de carga na Europa

Vantagens competitivas:
 Localização geográfica
 Função hub passageiros
 Operação de integradores

Top 10 Europeu 
(2013, milhares de ton)

Atene

Leipzig

Frankfurt

LiègeLondres
Colónia

Paris

Luxemburgo

Amsterdão

Bruxelas

Copenhaga

Zurique

Milão

1. Evolução do mercado de carga área mundial

Fonte: EUROSTAT
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1. Mercado de carga área mundial

Fonte: EUROSTAT

Top 10 Europeu

O volume total de carga transportada pelo Top 10 dos aeroportos Europeus cresceu 20% em 4 anos. O 
ranking não apresenta grandes variações: Frankfurt continua a ocupar o primeiro lugar na tabela com 
algum distanciamento e Leipzig é o aeroporto que subiu mais posições.

milhares de ton 2009 milhares de ton 2013

60 % da carga 
área 
transportada 
na Europa

Crescimento de 20%
(TMCA : 4,7%)
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Fonte: AENA e ANA

Carga Aérea movimentada em 2009 e em 2013 no Mercado Ibérico

O aeroporto de Lisboa movimenta o mesmo nível de toneladas do que o aeroporto de Barcelona e o do
Porto ao mesmo nível do que Vitória. De 2009 para 20013 Saragoça ultrapassa de forma expressiva os
aeroportos de Vitória, Porto e Valência.

milhões de ton 2009 milhões de ton 2013

1. Mercado de carga área mundial
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Fonte: AENA e ANA

Evolução do transporte de carga nos aeroportos ibéricos no período 2003 e 2013

Nos últimos 10 anos os principais aeroportos ibéricos apresentam um variação positiva no crescimento
da carga. O aeroporto de Saragoça foi o que se desenvolveu com maior intensidade. A carga aérea
decresceu em praticamente todos os aeroportos secundários de Espanha.

-100% a -50%

-50% a -20%

-20% a -10%

-10% a 0%

0% a 10%

10% a 20%

20% a 50%

50% a 100%

>100%
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Madrid/Barajas
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Málaga

Valencia

Palma de Mallorca

Menorca
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Zaragoza

Bilbao
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Ibiza

Var 2003/2013

Alicante

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife Norte

Tenerife Sur

La Palma

1. Mercado de carga área mundial

http://z.about.com/d/geography/1/0/c/I/portugal.jpg
http://z.about.com/d/geography/1/0/c/I/portugal.jpg
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Fonte: AENA e ANA

TMCA 03/13

-0,6%

21,6%

0,3%

3,3%

1,1%

0,5%

-0,1%

1,6%

Evolução do transporte de carga nos aeroportos ibéricos no período 2003 e 2013

Após a queda em 2009 os principais aeroporto ibéricos apresentam uma tendência de recuperação
exceto o aeroporto do Porto. Os aeroportos de Barcelona e de Lisboa apresentam uma evolução desde
2007 muito semelhante.

1. Mercado de carga área mundial
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Milhares de Movimentos

Lisboa

Porto

Madeira

Outros

Total

TMCA =1,2%

2004 = base 100

-6%

2. Mercado de carga área em Portugal

Fonte: ANA 

Evolução do tráfego comercial do grupo ANA

A evolução do número de movimentos nos aeroportos Nacionais apresentou uma dinâmica de
crescimento positiva entre 2004 e 20013. A queda em 2009 representou 6% e desde então apenas
Lisboa e Porto conseguiram recuperar.

Porto

Lisboa

Madeira
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Milhares de Toneladas

Lisboa

Porto

Outros

Total

2004 = base 100

Madeira

TMCA =0,03%

-8%

Fonte: ANA 

Evolução do tráfego comercial do grupo ANA

A evolução do número de movimentos nos aeroportos Nacionais apresentou uma dinâmica de
crescimento positiva entre 2004 e 20013. A queda em 2009 representou 6% e desde então apenas
Lisboa e Porto conseguiram recuperar.

Porto

Lisboa

Madeira

2. Mercado de carga área em Portugal
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Fonte: ANA

Lisboa
2009 2013

2. Mercado de carga área em Portugal

Repatriação da carga aérea por companhia em 2009 e em 2013

A TAP lidera o mercado do transportes de mercadorias representando 60% do total movimentado. A
Emirates aparecem em 2013 na 3ª posição. No Aeroporto do Porto, o peso da TAP não chegou em 2013
a 10% sendo 50% da carga transportada pela UPS e DHL.

Porto
2009 2013
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In toneladas ( var. 2009/2012 %) 

Out toneladas ( var. 2009/2012 %) 

863 (-58%) 
17.347 (17%)

248 (>100%)
979 (>100%)

24.321 (-14%) 
16.310 (-16%)2.584 (-16%)

1.671 (12%)

8.862 (-28%)
18.432 (43%)

3 (-95%)
1.543 (>100%)

Distribuição da carga aérea In e Out movimentada em Portugal continental em 2012 e variação face a 2009

A Europa continua a ser o principal mercado de inbound. E o Brasil aparece agora em 2012 como o
principal mercado de outbound. O mercado asiático começa a ganhar expressão assim como o
outbound para América latina. África é o mercado que apresenta maior desequilíbrio.

Fonte: EUROSTAT

2. Mercado de carga área em Portugal
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3. Evoluções prospetivas para o setor

Ainda que seja a actividade
económica, medida pelo PIB, o
principal driver de crescimento das
trocas comerciais e em particular
das efectuadas por modo aéreo,
existem uma série de outros
factores que influenciam a evolução
da quantidade de mercadorias
transportadas.

Fonte: Boeing – World Air Cargo Forecast

Forças e constrangimentos ao crescimento da carga área
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Fonte: IHS economics Boeing 

3. Evoluções prospetivas para o setor

Previsões do crescimento anual do PIB por mercados (2013-2013)

As previsões económicas apontam para um crescimento anual global na ordem dos 3,2%. Chegando os
mercados emergentes a alcançar crescimentos superiores a 6%
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Fonte: IATA, INE e OECD

Previsões de longo prazo de carga realizados em 2001 e em 
2010  e respetivas comparações com a real

As tendência de longo prazo estão difíceis de acertar!

3. Evoluções prospetivas para o setor

Previsões  de longo prazo do de crescimento do PIB para 
Portugal realizados desde 2009 até 2014

2000 = base 1

A longo prazo a diferença 
chega a ser mais de 45%

A longo prazo a diferença 
chega a ser mais de 20%

2014
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TMCA 2013-2033
Airbus 4,7%
Boeing 4,5%TMCA 2003-2013

2,6%

Fonte: Airbus e Boeing

3. Evoluções prospetivas para o setor

Projeções de crescimento nos principais mercados/rotas de carga aérea ( mil milhões de RTKs)

Os dois principais fabricantes de aeronaves estimam uma taxa de crescimento médio anual para os
próximos 20 anos na ordem do 4,5% e 4,7%.
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Fonte: Airbus e Boeing
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3. Evoluções prospetivas para o setor

Projeções de crescimento nos principais mercados/rotas de carga aérea (tmca entre 2013-2023)

Os maiores crescimento serão verificados nas regiões em desenvolvimento, em particular as trocas a
partir do mercado asiático. Os mercados maduros como o europeu ou norte-americanos, deverão ter
crescimento abaixo da média mundial cuja projeção é de 4,6%.

Boeing

Airbus
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3. Evoluções prospetivas para o setor

Evolução do crescimento do PIB e das trocas comerciais em Portugal com o crescimento da carga aérea transportada

Mesmo com umas previsões de PIB menos otimistas a carga área poderá continuar a tendência de
acompanhamento do crescimento das exportações.

Carga aérea

Exportações

PIB

Importações
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