
 
 

 
 

 

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, e no artigo 248.º-A, n.º 1, do Código dos 

Valores Mobiliários, a TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S.A. (“TAP”), informa o mercado e o público 

em geral que: 

 

Julho com mais 11% de Clientes face ao período homólogo 

TAP TRANSPORTA MAIS DE UM MILHÃO E 700 MIL PASSAGEIROS E BATE RECORDE DE MELHOR MÊS 

  

A TAP transportou mais de 1,7 milhões de passageiros no mês de julho, o que representa um crescimento 

de 11,6 por cento face ao mesmo mês do ano anterior. 

As rotas da América do Norte, com mais 57,1 por cento de passageiros transportados, totalizam cerca de 

117 mil Clientes a bordo, enquanto África, onde a TAP cresceu 13,9 por cento, ascende a um total de 129 

mil passageiros. 

Em julho e nas rotas da América do Sul, a diferença é de mais 10,9 por cento, ou seja, mais 17 mil 

passageiros, face ao mesmo período homólogo. 

As rotas da Europa registaram o maior crescimento absoluto, ultrapassando 1 milhão de passageiros, mais 

77 mil, ou 8,3 por cento, quando comparado com o mês de julho do ano anterior. 

Já nas rotas dos Açores e da Madeira, a TAP registou um aumento de 11 por cento, alcançando os 156 mil 

passageiros no conjunto das rotas de e para as Regiões Autónomas. 

Destaque também para as 10 novas rotas que a TAP inaugurou este ano e que contribuíram com mais 100 

mil passageiros a bordo dos aviões da Companhia. A Europa ocupa o primeiro lugar desta tabela, com 

mais 55 mil passageiros, seguida do Atlântico Norte com mais 31 mil passageiros, e do Médio Oriente com 

mais 10 mil.  

 

Esta informação encontra-se também disponível no site da TAP na Internet em: https://www.flytap.com/. 
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