
 
 

 
 

 

 
COMUNICADO 

INFORMAÇÃO SOBRE A REDUÇÃO DA OPERAÇÃO DA TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, 
S.A. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 

 
LISBOA – 31 de janeiro de 2021 
 
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: 
 
Por força das restrições adicionais aos voos e à mobilidade de pessoas, impostas pelas 
autoridades nacionais e dos outros países onde a TAP opera para contenção da disseminação 
global da pandemia Covid-19, a TAP vê-se obrigada a suspender 93% (noventa e três porcento) 
da sua operação durante o mês de fevereiro de 2021, tendo por referência o período homologo 
do ano anterior. 
 
Esta redução é, assim, superior em 20 pontos percentuais à redução de 73% (setenta e três 
porcento) estimada para o mês de fevereiro de 2021, que constava do plano de voos precedente 
às restrições recentemente impostas ao transporte aéreo. 
 
Durante este período, a TAP continuará a garantir a mobilidade aérea nacional entre Lisboa, 
Porto, Madeira e Açores. Adicionalmente, vai assegurar ligações aéreas internacionais a cidades 
com comunidades portuguesas significativas, como Newark, Boston, Toronto, Madrid, 
Barcelona, Málaga, Valencia, Amesterdão, Bruxelas, Genebra, Zurique, Luxemburgo, Paris, Nice, 
Toulouse, Marselha, Lyon, Milão, Roma, Bissau, Conacri, Dakar, Maputo, Praia, São Vicente e 
São Tomé e Príncipe. 
 
A TAP procurará também viabilizar, em conjunto com as autoridades nacionais e estrangeiras 
relevantes, a realização de voos humanitários e de repatriamento, sempre que estes se mostrem 
necessários. 
 
A operação da TAP poderá ser revista e ajustada sempre que as circunstâncias assim o exijam, 
face à evolução das restrições e requisitos aplicáveis. Quaisquer atualizações poderão ser 
consultadas em https://www.flytap.com/pt-pt/restricoes-de-viagem . 
 
Esta informação encontra-se também disponível no site da TAP na Internet em: 
https://www.flytap.com/ 
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