COMUNICADO
INFORMAÇÃO SOBRE O IMPACTO DO VÍRUS COVID-19 NA ATIVIDADE DA
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S.A.

LISBOA – 9 de março de 2020.
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 de que:
A prioridade da TAP é, desde a eclosão do vírus Covid-19, a proteção da saúde dos seus trabalhadores e
passageiros, tendo vindo a atuar, desde a primeira hora, em estreita articulação com as autoridades de
Saúde e da Aviação Civil, e demais entidades relevantes, nacionais e internacionais.
A evolução do vírus Covid-19 tem tido um comportamento singular, que não permite uma comparação
com experiências passadas e, consequentemente, obriga os agentes económicos a reavaliar
permanentemente a situação, tomando medidas com base na melhor informação disponível a cada
momento.
Os setores do Turismo e da Aviação Civil são dos mais afetados pelo vírus Covid-19. Desde o início de
março, a TAP tem vindo a observar uma significativa quebra da procura. Em reação a esta situação, as
principais linhas de atuação da TAP, à semelhança dos seus pares da indústria, estão centradas na
adequação da oferta e capacidade à evolução da procura e numa política de gestão da posição de
tesouraria apropriada.
Neste contexto, a TAP está a implementar, através do cancelamento de voos com menor procura, a
redução da sua capacidade em 7% em março, 11% em abril e 19% em maio, o que representa uma redução
total de cerca de 3500 voos (conforme planeado à data de hoje), sobretudo no mercado europeu, mas
também no mercado intercontinental, dado o modelo de operação da TAP como companhia de longo
curso e conexão.
Em paralelo, a TAP adotou um conjunto de iniciativas que visam controlar e reduzir custos, incluindo a
suspensão ou adiamento de investimentos não críticos, renegociação de contratos e prazos de
pagamento, corte de despesas acessórias, suspensão de contratações de novos trabalhadores, de
progressões e de formações, bem como a implementação de programas de licenças sem vencimento
temporárias.
A avaliação da TAP sobre o impacto estimado do vírus Covid-19 para a sua atividade é feita com base na
melhor informação disponível à data de hoje, sendo que a TAP continuará a acompanhar atentamente os
próximos desenvolvimentos desta situação.
Esta informação encontra-se também disponível no site da TAP na Internet em: https://www.flytap.com/
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