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Azores airlines, Galp, Neste e Carlyle aviation 

assinalaram o primeiro voo concretizado com 

combustível sustentável 

 

O dia 24 de outubro de 2022, ficará marcado na história da Azores Airlines como o arranque de um novo tempo. 

A companhia concretizou a sua primeira ligação aérea utilizando combustível de aviação sustentável (SAF).  

Este marco é tanto mais assinalável, considerando que há poucos dias as companhias aéreas do Grupo SATA 

integraram a Aliança Zero Emissões na Aviação, uma iniciativa da União Europeia, que visa, precisamente, 
alcançar a descarbonização do setor, até 2050.  

O primeiro voo comercial da Azores Airlines abastecido com SAF fez a ligação aérea Lisboa - Ponta Delgada 
num Airbus A320, de nome UNIQUE, com matrícula CS-TKK. Descolou do Aeroporto Gago Coutinho, em Lisboa, 

pelas 19h25 locais e aterrou no Aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, pelas 21h30, 
locais.  

O combustível utilizado nesta ligação incorporou 39% de matéria de origem renovável (HEFA), o que represen-
tou uma redução de 35% das emissões totais de CO2e. 

Estiveram na preparação e acompanhamento deste primeiro voo comercial sustentável, os parceiros de energia 
GALP e NESTE, líderes na inovação em biocombustíveis, e a Carlyle Aviation Partners, empresa especializada 

na gestão de aeronaves e locadora da aeronave CS-TKK UNIQUE operada pela Azores Airlines. Em conjunto 
com as equipas técnicas da Azores Airlines, estes parceiros garantiram a viabilidade da operação.     

Desenvolvido a partir de resíduos, óleos usados e reciclados e outras matérias-primas sustentáveis e 100% 
renováveis, o combustível SAF para a aviação oferece uma performance similar ao jet fuel tradicional e pode 

ser usado nos mesmos motores que o combustível fóssil, com uma redução significativa da pegada de carbono 
que pode chegar até menos 80%1 na emissão de gases com efeito estufa.  

Colocando-se como fornecedor estratégico de SAF, a Galp tem planos para produzir 240.000 toneladas/ano 
deste combustível verde como parte da transformação de Sines num Green Energy Park.   

 

Sobre a Galp  

A Galp é uma empresa de energia comprometida com o desenvolvimento de soluções eficientes e sustentáveis nas suas 

operações e nas ofertas integradas que disponibiliza aos seus clientes. Criamos soluções simples, flexíveis e competitivas 

para as necessidades energéticas ou de mobilidade tanto de grandes indústrias e pequenas e médias empresas, como do 

consumidor individual. A nossa oferta inclui várias formas de energia – da eletricidade produzida com fontes renováveis ao 

gás natural e aos combustíveis líquidos. Como produtor, atuamos na extração de petróleo e gás natural a partir de reser-

vatórios situados quilómetros abaixo da superfície marítima e somos igualmente um dos principais produtores Ibéricos de 

energia elétrica de base solar. Contribuímos para o desenvolvimento económico dos 10 países em que operamos e para o 

progresso social das comunidades que nos acolhem. Somos, por isso, líderes do nosso setor nos principais índices mundiais 

de sustentabilidade. A Galp emprega diretamente 6.360 pessoas. Mais informações em www.galp.com 

 

 
1   Calculado com metodologias estabelecidas de avaliação do ciclo de vida (ACV), tais como a metodologia CORSIA. 
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Sobre a Neste  

A Neste (Neste, Nasdaq,Helsinky) cria soluções para combater as alterações climáticas e acelerar a mudança para uma 

economia circular. Refina resíduos e matérias-primas em combustíveis renováveis inovadores. São o maior produtor 

mundial de combustível sustentável para a aviação (SAF) e de diesel renovável. Desenvolvem também a reciclagem 

química para combater o desafio dos resíduos plásticos. Para sabe mais: https://www.neste.com/about-neste 

 

Sobre a Carlyle Aviation Partners 

A Carlyle Aviation Partners é uma área de negócios da plataforma Global Credit da Carlyle que gere investimentos e for-
nece serviços especializados para o setor da aviação. É uma gestora de investimentos com amplo conhecimento técnico e 
profundo conhecimento do sector. Conta com uma equipa de mais de 105 funcionários e escritórios situados nos EUA, 
Irlanda e Singapura. Para mais informações, visite http://www.carlyle.aero./ 

 

Sobre a Azores Airlines 

 

A Azores Airlines é a mais jovem companhia aérea do grupo SATA. Pertence ao grupo de empresas SATA que decorrem da 
fundação, em 1941, da “Sociedade de Estudos Aéreos Açorianos”.  O grupo SATA tem a sua raiz identitária nos Açores e 
assume o compromisso de combater o isolamento do Arquipélago. É composto por duas transportadoras aéreas (SATA Air 
Açores e Azores Airlines) e uma entidade gestora dos aeródromos do Arquipélago dos Açores, a SATA Gestão de Aeródro-
mos. Atualmente, a SATA Azores Airlines opera uma rede de rotas regulares, (Regionais, Nacionais e Internacionais) onde 
se destacam as operações aéreas regulares para destinos na América do Norte (Boston, Toronto, Nova Iorque, Oakland, 
Montreal, Toronto) e no Continente Europeu (Paris, Frankfurt e Barcelona) para além das ligações na rede doméstica (Lisboa 
e Porto). A SATA Air Açores opera as nove ilhas do Arquipélago e liga os Arquipélagos dos Açores e da Madeira. Para 
conhecer outros projetos em curso non domínio da sustentabilidade ambiental: Sustentabilidade | Azores Airlines 
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