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A SATA Internacional foi a compa-
nhia com o segundo pior índice de pon-
tualidade no ranking de Abril da con-
sultora OAG, em que também a TAP e 
a SATA Air Açores tiveram dos piores 
índices do mês, noticia a PressTUR.

Os dados da OAG indicam que a 
pontualidade da SATA Internacional 
caiu mesmo para o seu pior nível desde 
pelo menos Janeiro de 2017.

A OAG, que controlou a pontualida-
de de 600 voos da SATA Internacional, 
indicou que apenas 39,6% chegaram 
até 15 minutos da hora prevista, cotan-
do-a assim com o 156º pior índice do 
mês Abril, apenas melhor que a ViaAir, 
que teve 10,2%.

Antes deste Abril, o pior índice de 
pontualidade da SATA Internacional 
tinha sido 39,7%, em Julho de 2018, e 
seguidamente 40,5%, em Novembro de 
2018.

Este ano a SATA Internacional es-
tivera sempre acima dos 50%, com 
64,3% das chegadas até 15 minutos da 
hora prevista em Janeiro, 57% em Feve-
reiro e 57,4% em Março.

A TAP, cujo Presidente da Admi-
nistração, Miguel Frasquilho, já admi-
tira que a pontualidade da companhia 
se degradara em Abril, teve nesse mês 
apenas 57% dos voos a chegarem até 15 
minutos da hora prevista, no que foi o 
12º pior índice entre 157 companhias.

SATA Air Açores
também piorou

E a SATA Air Açores não esteve mui-
to melhor, ao registar o 16º pior índice 
do mês, com apenas 59% dos voos a 
chegarem até minutos da hora previs-
ta.

Os dados da OAG indicam que a TAP 
teve este Abril o pior índice de pontuali-
dade deste ano, em que estivera sempre 
acima dos 75%, com 75,6% em Janeiro, 
83,1% em Fevereiro e 78,1% em Março.

A SATA Air Açores também tem o 
pior índice deste ano, em que registara 
75,7% das chegadas até 15 minutos da 

hora prevista em Janeiro, 61,2% em Fe-
vereiro e 77,1% em Março.

Horta e P. Delgada entre 
os aeroportos com os piores 

índices do mundo

Todos os aeroportos portugueses 
com dados recolhidos pela consultora 
OAG estiveram em Abril entre os piores 
do mundo em pontualidade, com real-
ce para Lisboa, maior aeroporto portu-
guês, que ficou em 1.172 entre 1.198 ae-
roportos, com apenas cerca de metade 
(50,7%) das partidas até 15 minutos da 
hora prevista.

Os dados publicados pela OAG, que 
são referência mundial na aviação, ao 
contrário de outros rankings profusa-
mente utilizados pela imprensa por-
tuguesa, mostram que embora Lisboa 
tenha registado o pior índice entre os 
aeroportos portugueses, os outros não 
estiveram muito melhores, revela a 
PressTUR.

A seguir a Lisboa, o pior índice re-
gistado em Portugal foi na Horta, com 

apenas 51,3% das partidas até minutos 
da hora prevista, e seguidamente Ponta 
Delgada, com apenas 54,4%.

Os mesmos dados mostram que o 
melhor índice de pontualidade dos ae-
roportos portugueses em Abril foi regis-
tado em Faro, com 67,8% das partidas 
até 15 minutos da hora prevista, segui-
do por Funchal, com 66%, e Terceira, 
com 61,1%.

A OAG explica na sua informação 
que apenas inclui no seu ranking os ae-
roportos em que verifica “pelo menos 
80% dos voos calendarizados” e que 
utiliza tempos reais na porta de embar-
que e não estimativas.

Para o Aeroporto de Lisboa a con-
sultora indica que em Abril verificou 
8.967 partidas, que o posicionam como 
o 80º maior do mês, o Porto foi 200º, 
com 3.835 partidas, Faro foi 269º, com 
2.736 partidas, o Funchal foi 540º, com 
923 partidas, Ponta Delgada foi 576º, 
com 834 partidas, Terceira foi 794º, 
com 494 partidas, e Horta foi 1.103º, 
com 207 partidas.

O nº1 do mundo foi, como habitual-

mente, Atlanta Hartsfield-Jackson, nos 
Estados Unidos, com 36.487 partidas, 
81,3% das quais até minutos da hora 
prevista, tendo assim o 618º melhor ín-
dice do mês.

Seguiram-se mais quatro aeroportos 
nos Estados Unidos, designadamente 
Chicago O’Hare International, com 
36.483 partidas, 77,9% das quais na 
hora prevista (até 15 minutos), Dallas/
Fort Worth, com 27.121 partidas, 75,6% 
na hora prevista, Los Angeles Interna-
tional, com 25.713 voos, 82,6% na hora 
prevista, e Denver International, com 
24.047 voos, 80,5% na hora prevista.

Depois, em número de voos verifi-
cados pela OAG, estiveram Beijing Ca-
pital International, China, com 22.653 
voos, 70,9% dos quais na hora previs-
ta, Charlotte, nos Estados Unidos, com 
22.465 voos, 73% dos quais à hora, 
Tokyo Haneda, Japão, com 20.803 voos, 
90% dos quais à hora, Frankfurt Inter-
national, com 20.472 voos, 72,8% dos 
quais à hora, e Amesterdão Schiphol, 
Holanda, com 20.223 voos, 69,9% dos 
quais à hora.

Durante o mês de Abril 

SATA Internacional foi a companhia 
com o segundo pior índice de pontualidade

Aeroportos da Horta e P. 
Delgada entre os piores do 
mundo em pontualidade

Taxa de inflação continua em queda nos Açores
A taxa de inflação média nos Açores 

desceu para 0,22%. 
A nível nacional situou-se nos 1,02%.
A taxa de variação homóloga do mês 

de Abril, nos Açores, situou-se nos 0,16%, 
sendo a nacional de 0,77%.

A taxa de variação mensal foi de 1,10% 
nos Açores e 0,58% no país. 

A taxa de variação média dos últimos 
doze meses, terminados em Abril, do Índi-
ce de Preços no Consumidor, “Total”, des-
ceu para 0,22%. 

As maiores variações médias verifi-
caram-se nas classes “Bebidas alcoólicas 
e tabaco”, “Hotéis, cafés e restaurantes”, 
“Transportes”, “Acessórios, equipamen-
tos doméstico e manutenção corrente da 
habitação”, “Educação” e “Bens e serviços 
diversos” com taxas positivas, respectiva-

mente, de 2,83%, 2,16%, 1,89%, 1,77%, 
1,21% e 0,97%.

A taxa de inflação nacional foi de 
1,02%.

A taxa de variação homóloga do Índice 
de Preços no Consumidor, “Total” de Abril, 
situou-se nos 0,16%, subindo 0,21 pontos 
percentuais em relação à taxa divulgada 
no mês anterior.

A taxa homóloga a nível nacional foi de 
0,77%. A taxa mensal do índice de Abril 
“Total”, foi de 1,10%, descendo 0,30 pontos 
percentuais em relação ao mês de Março. 

A classe “Transportes” com 4,30%, foi 
a que mais se realçou no sentido da alta, 
enquanto no sentido da baixa tivemos a 
classe “Produtos alimentares e bebidas 
não alcoólicas” com -0,70%. A taxa men-
sal a nível nacional foi de 0,58%.


