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NOTA INTRODUTÓRIA

Nesta publicação, anual, o SREA apresenta os dados dos transportes na Região
Autónoma dos Açores, relativos ao ano de 2008.
São disponibilizados os dados dos transportes terrestres de passageiros nas carreiras
urbanas e interurbanas, mais concretamente o número de passageiros-quilómetro
transportados, por ilha. Ainda nos transportes terrestres, enquadra-se o número de
acidentes de viação e suas vítimas, também por ilha. Relativamente ao transporte
marítimo, apurou-se o número de passageiros embarcados e desembarcados por portos e
os montantes anuais de mercadorias carregadas e descarregadas, em toneladas.
Relacionado ainda com o transporte marítimo, divulga-se o movimento de passageiros
entre os portos da Horta e Madalena e ainda as embarcações de recreio entradas nas
marinas/portos da R.A.A. e respectivos tripulantes. Quanto ao transporte aéreo, divulgase o número de passageiros embarcados, desembarcados e em trânsito por tipo de voo
(inter-ilhas, territoriais e internacionais), mercadorias e correio (kg), por ilhas.
O SREA agradece aos informadores a oportuna colaboração que permitiu a presente
publicação e solicita a todos – informadores e utilizadores – eventuais sugestões que
possam contribuir para a melhorar.

Junho de 2009
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SINAIS CONVENCIONAIS
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CONCEITOS E DEFINIÇÕES

TRANSPORTES TERRESTRES
Carreiras Urbanas - As que se efectuam dentro dos limites das povoações. Poderão
ainda ser classificadas como urbanas,

as carreiras que se efectuam entre grandes

centros populacionais e povoações vizinhas, desde que o respectivo percurso se faça
através de vias urbanas ou urbanizadas.
Carreiras Interurbanas - As que estabelecem ligações entre aglomerados
populacionais diferentes, desde que o percurso não se efectue na sua totalidade em vias
urbanas ou urbanizadas.
Extensão dos percursos simples - Somatório das distâncias entre o ponto de partida e o
de chegada de cada percurso, medida num único sentido.
Número de veículos - Número total de veículos utilizados no mês, nos diversos
percursos.
Passageiros transportados - Total de passageiros transportados no mês, por todos os
veículos, nos diversos percursos.
Passageiro-quilómetro transportados - Unidade de medida correspondente ao
transporte de um passageiro na distância de um quilómetro. Corresponde ao somatório
dos quilómetros percorridos por cada passageiro, nos diversos percursos.
Lotação de um veículo - Número de lugares sentados mais o número de lugares
previstos para os passageiros em pé.
Lugares-quilómetro oferecidos - Somatório resultante do produto da lotação dos
veículos pelo número de quilómetros de cada percurso.
Veículos-quilómetro - Unidade de medida correspondente ao percurso de um veículo
num quilómetro de via. Para cada veículo representa a quilometragem percorrida no
período considerado.
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Coeficiente de utilização - Relação, em percentagem, entre os passageiros-quilómetro
transportados e os lugares-quilómetro oferecidos.
Acidente de Viação – Acontecimento fortuito, súbito e anormal ocorrido na via pública
em consequência da circulação rodoviária, de que resultem vítimas ou danos materiais,
quer o veículo se encontre ou não em movimento (inclusivamente à entrada ou saída
para o veículo ou no decurso da sua reparação ou desempanagem).
Acidente com Vítimas – Todo o acidente de viação em que pelo menos uma pessoa
tenha ficado ferida ou morta.
Acidente Mortal – Todo o acidente de viação em que pelo menos uma pessoa tenha
morrido.
Condutor – Toda pessoa que detém o comando de um veículo na via pública.
Ferido – Toda a pessoa que, em consequência do acidente, sofreu ferimentos (graves ou
ligeiros) e que não foi considerada “morto”.
Ferido Grave – Toda a pessoa que, em consequência do acidente, tenha sofrido lesões
que levem à sua hospitalização.
Ferido Ligeiro - Toda a pessoa que, em consequência do acidente, apenas tenha sofrido
ferimentos secundários, que não impliquem a sua hospitalização.
Morto – Toda a pessoa cuja morte acorra no local do acidente como consequência
deste, ou a caminho do hospital.

TRANSPORTES MARÍTIMOS
Todos os valores apresentados dizem respeito a embarcações de comércio.
Embarcações de Comércio – São as que se destinam ao transporte de passageiros e/ou
de mercadorias.

Embarcações de Longo Curso – São as que navegam sem limite de zona.
Embarcações de Cabotagem – São as que podem operar no alto mar, em zonas cujos
limites sejam estabelecidos por disposição legal.
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Embarcações de Navegação Costeira – São as que, de modo geral, só navegam à vista
das costas, dentro dos limites estabelecidos no Decreto-Lei nº 265/72 de 31 de Julho.
Para as registadas nos Portos da Região Autónoma dos Açores, são as que navegam
entre os portos das ilhas que constituem o grupo Ocidental ou o conjunto dos grupos
Centrais e Oriental.
Embarcações de Tráfego Local – São as que se empregam dentro dos portos e
respectivos rios, rias, lagos, lagoas e esteiros ou, em geral, dentro da área da jurisdição
da respectiva Capitania ou Delegação marítima em que estão registadas.
Embarcações de Recreio – São as que se empregam nos desportos náuticos, na pesca
desportiva ou em simples entretenimento, sem quaisquer fins lucrativos.
Tonelagem de Arqueação Bruta (TAB) – Volume interno, total, do casco do navio e
das superestruturas (compreendendo, portanto, todos os espaços relacionados ou
destinados a carga, passageiros e tripulação, à navegação e T.S.F., paióis e tanques)
expresso em toneladas Moorsom ou de arqueação (iguais a 100 pés cúbicos ou 2,832
m3).

TRANSPORTES ÁREOS
Todos os valores apresentados dizem respeito a tráfego comercial.
Tráfego Comercial – Serviços aéreos regulares e voos não regulares de transporte
público de passageiros, carga e correio.
Tráfego Inter-Ilhas – Efectuado entre os aeroportos da Região Autónoma dos Açores.
Tráfego Territorial – Efectuado entre várias parcelas do território nacional
(Continente, Açores e Madeira).
Tráfego Internacional – Efectuado por companhias nacionais ou estrangeiras, em rotas
em que uma das extremidades se situa em território estrangeiro.
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