
 
 

 
 

 

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 sobre dados de tráfego de passageiros relativos ao mês de setembro de 2019. 

 

No acumulado do ano (janeiro a setembro) TAP cresce 7,2 por cento em número de passageiros 

TAP TRANSPORTA 1,6 MILHÕES DE PASSAGEIROS EM SETEMBRO 

Mais 10,5 por cento que em igual mês do ano passado 

A TAP transportou no mês de setembro mais de 1,6 milhões de passageiros, mais 155 mil do que no 

mesmo mês do ano passado, o que traduz um crescimento de 10,5 por cento. 

No acumulado de 2019, de janeiro a setembro, a Companhia já transportou quase 13 milhões de 

passageiros – 12,9 milhões -, um aumento de 868 mil, ou 7,2 por cento, face ao período homólogo de 

2018. 

Destaca-se ainda que setembro foi o primeiro mês no ano em que o mercado do Brasil teve receita maior 

que o ano passado. 

Estes números confirmam a consolidação da recuperação que a TAP tem registado a partir do segundo 

trimestre. 

Nas rotas intercontinentais, os maiores crescimentos absolutos registaram-se nas rotas  dos Estados 

Unidos da América, com mais 30 mil passageiros que em setembro do ano passado, Brasil (mais 9 620 

passageiros), Cabo Verde (mais 5 508), Angola (mais 3 mil) e Canadá (mais 2 135). 

Já na Europa, os maiores crescimentos foram nas rotas da Suíça, com mais 14 mil passageiros, Reino Unido 

(mais 13 mil), Itália (mais 12 mil), Alemanha (mais 12 mil) e Madeira (mais 9 mil). 

 

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