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FREE ROUTE  

 

EMPRESA 

NAV Portugal tem como missão prioritária a prestação de Serviços de Tráfego Aéreo 

nas Regiões de Informação de Voo (RIV) sob responsabilidade Portuguesa – Lisboa 

e Santa Maria, garantindo o cumprimento da regulamentação nacional e 

internacional nas melhores condições de Segurança, optimizando Capacidades, 

privilegiando a eficiência e sem descurar preocupações ambientais. 

 

A Empresa exerce a sua actividade no Continente e Regiões Autónomas dos Açores 

e Madeira. Junto ao Aeroporto de Lisboa está situada a Sede da empresa, o Centro 

de Controlo de Tráfego Aéreo de Lisboa e o Centro de Formação. Na Região 

Autónoma dos Açores, concretamente na Ilha de Santa Maria, está situado o Centro 

de Controlo Oceânico. Para além destes dois importantes Centros, a NAV Portugal 

tem ainda outras infra-estruturas com Serviços de tráfego Aéreo a funcionar nas 

Torres de Controlo dos Aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Ponta Delgada, Santa 

Maria, Horta, Flores, Funchal, Porto Santo e no Aeródromo de Cascais. Para a plena 

concretização da sua missão de Controlo de Tráfego Aéreo a NAV Portugal possui 

um vasto conjunto de equipamentos e instalações técnicas (estações radar, rádio-

ajudas e comunicações) em vários pontos do Continente e Regiões Autónomas dos 

Açores e Madeira. 

 

ENVOLVIMENTO 

A NAV Portugal vem implementando, desde há muito tempo, medidas consideradas 

como boas práticas operacionais e que se inserem em programas internacionais, 
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como o “Flight Efficiency Plan”, as quais, indo ao encontro das exigências de 

segurança e eficiência operacional dos operadores aéreos contribuem, também, 

para a sustentabilidade ambiental. 

 

PROJECTO 

Nesta linha, a NAV Portugal assumiu ser possível eliminar a estrutura de rotas 

acima de FL 245 (7500 metros) e aí estabelecer um espaço aéreo “Free Route”. 

Com esse objectivo, em 2006 foi constituído um grupo de trabalho, englobando 

representantes de diversas áreas da empresa NAV Portugal, de forma a estudar a 

possível implementação do conceito “Free Route” na Região de Informação de Voo 

de Lisboa (RIV). 

 

Simplificadamente, pretende-se que os operadores aéreos possam planear as suas 

trajectórias livremente sem estarem subordinados a uma estrutura de rotas pré-

definida. 

 

Foi efectuado um estudo de viabilidade, anexo, que incidiu sobre três áreas 

principais: 

1. Espaço aéreo 

2. Procedimentos operacionais 

3. Ferramentas e sistemas de apoio 

 

Posteriormente, e após se ter efectuado uma avaliação de segurança, seguiu-se um 

processo de coordenação, entre outros, com a Força Aérea Portuguesa, Aena 

(Espanha) e o EUROCONTROL. Na fase de pré-implementação, a NAV Portugal 

manteve um diálogo de esclarecimento contínuo, tanto com os operadores aéreos 

como com os chamados “Data Providers”. Este conceito, pioneiro na Europa, que 

entrou em efectividade em Maio de 2009 possibilita poupanças assinaláveis aos 

operadores aéreos, ao permitir a redução de Milhas de voo, de combustível e de 

emissões de CO2, contribuindo assim para a minimização dos impactes ambientais 
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ao nível das alterações climáticas e, desse modo, para a sustentabilidade do 

planeta. 

 

A prestação de serviços de navegação aérea da NAV Portugal tem como objectivo 

estratégico, explícito na Política Ambiental, estimular a participação dos 

colaboradores na melhoria contínua do desempenho ambiental. Também neste 

projecto foi garantido o envolvimento do colectivo da empresa na optimização 

operacional, conciliando desenvolvimentos tecnológicos inovadores com 

preocupações de sustentabilidade.  

 

RESULTADOS 

O novo conceito Free Route contribui para a optimização da gestão de tráfego 

aéreo, mantendo níveis de segurança operacional de excelência e facultando 

melhor eficiência às companhias aéreas, permitindo reduções significativas de 

emissões de Gases de Efeito de Estufa, nomeadamente CO2 e NOx.  

 

Considerando ainda que este procedimento abrange um universo de 

aproximadamente 1000 voos diários, estudos do EUROCONTROL assumem uma 

redução de 3 Milhas Náutica por voo (média), uma redução anual de 2745 h e 7510 

t de combustível, o que corresponde à redução de 23648t/ano de emissões de CO2. 

Ainda a nível económico, traduz-se numa estimativa de redução de custos de 6 

milhões de Euros. 

 

O sucesso do projecto Free Route é uma referência externa na comunidade 

aeronáutica, tendo também como resultado directo o reconhecimento internacional 

do sucesso do conceito Free Route. As práticas de excelência operacionais e 

ambientais do projecto são já consideradas pelos stakeholders para benchmarking 

na gestão de tráfego aéreo. A Suécia, com a implementação do conceito, a norte do 

paralelo 60º (só sobrevoos), e outros, Free Route Like (rotas directas nocturnas), 

com implementação para 2009/2010, na Itália, França, Reino Unido, Alemanha, 

Espanha e Áustria. 


