
Nome da Transportadora

Morada

Localidade

Código Postal

Telefone Telefax E-mail

Observações

Ano 

       Natureza do tráfego / Voo

Notas Explicativas:

Aeronaves da empresa ao serviço da própria - Inscritas no Certificado de Operador Aéreo da Empresa e ao serviço da mesma.

Aeronaves da empresa ao serviço de terceiros - Inscritas no Certificado de Operador Aéreo da Empresa e ao serviço de terceiros (Ex: Wet Lease Out e ACMI),

Aeronaves Alugadas - Alugadas a terceiros (Ex: Wet Lease In e ACMI),

1                                                                         Tráfego comercial nacional por natureza de tráfego e do voo

Lugares-quilómetro 
oferecidos (103)

Lugares oferecidos (nº)
Passageiros-quilómetro 

calculados (nº)
Passageiros transportados 

(nº)

Em tráfego regular em aeronaves da empresa ao serviço de terceiros

Em tráfego regular em operações de Code Share enquanto "Operating Carrier"

Em tráfego regular em operações de Code Share enquanto "Marketing Carrier"

Em tráfego regular em aeronaves da empresa ao serviço da própria

Em tráfego regular em operações de Code Share enquanto "Marketing Carrier"

Em tráfego regular em aeronaves alugadas

Em tráfego não regular

Voos domésticos

Componente doméstica de voos internacionais

Em tráfego não regular

Em tráfego regular em aeronaves da empresa ao serviço da própria

Em tráfego regular em aeronaves da empresa ao serviço de terceiros

Em tráfego regular em operações de Code Share enquanto "Operating Carrier"

Em tráfego regular em aeronaves alugadas

Voos Internacionais

Em tráfego regular em aeronaves da empresa ao serviço da própria

Em tráfego regular em aeronaves da empresa ao serviço de terceiros

Em tráfego regular em operações de Code Share enquanto "Operating Carrier"

Em tráfego regular em operações de Code Share enquanto "Marketing Carrier"

Em tráfego regular em aeronaves alugadas

Em tráfego não regular

   FORMULÁRIO INAC 
  Transportadoras Aéreas



   FORMULÁRIO INAC 
  Transportadoras Aéreas

Notas Explicativas:

City Pares (Segmentos de Voo) - Identificação dos pontos de partida e destino de cada etapa de voo das rotas operadas, independentemente de envolverem ou não aeroportos nacionais.

Observações:

E-mail para contacto:

O responsável

Esclarecimentos:

Para o cálculo dos quilómetros a PGA usa o "IATA WORLD AIR DISTANCES" 

Nos voos internacionais

Somatório das distâncias ponto a ponto 

Segundo a S4

As BH (d) traduzem as horas em valores decimais, este campo é obtido pela fórmula BH (m) minutos/60 minutos.

3                                                                                  Tráfego comercial Regular e Não Regular

Lugares 
Oferecidos

Passageiros 
Transportados

Horas 
Voadas

Distância Quilométrica                                   
(Stage Distance)

Nº de 
Voos

Consumo de combustíveis (t)

Avgas 100 LL

2                                                           Consumo  de  combustíveis  no  transporte  aéreo  comercial

Regular/Não 
Regular

Jet BJet A1 Outro _____

City Pares (Segmentos de Voo)

From (De) To (Para)

Nota: Este formulário deverá ser devidamente preenchido de acordo com os 

conceitos definidos e remetido ao INAC até ao final do mês de Junho de cada 

ano.

O seu envio poderá ser efectuado por via electrónica (e-mail) , em ficheiro 

próprio,  para o seguinte endereço: gecg.eae@inac.pt

Em caso de dúvidas contacte o departamento de Informação Estatística do 

INAC.

Tel: 21 841  06 01


