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COMUNICADO 
INFORMAÇÃO SOBRE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO COM A REPÚBLICA 

PORTUGUESA 
 
Lisboa, 31 de agosto 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. (a “TAP”) 
informa o mercado e o público em geral de que: 
 
Tendo presente a informação anteriormente divulgada pela TAP1 referente à data de 
reembolso do empréstimo que lhe foi concedido ao abrigo do contrato de financiamento 
celebrado, entre outros, entre a República Portuguesa, na qualidade de mutuante, e a TAP, 
na qualidade de mutuária, em 17 de julho de 2020, no montante de 1,2 mil milhões de Euros 
(o “Contrato de Financiamento”), informa-se que a referida data de reembolso foi objeto de 
prorrogação na presente data. 
 
Desta forma, o prazo de reembolso do empréstimo que foi concedido à TAP ao abrigo do 
Contrato de Financiamento termina a 31 de dezembro de 2021 (e não a 1 de setembro de 
2021 como inicialmente previsto no Contrato de Financiamento) em caso de não adoção de 
decisão final pela Comissão Europeia sobre o auxílio à reestruturação até aquela data. 
 
Caso seja adotada decisão final favorável pela Comissão Europeia sobre o auxílio à 
reestruturação até 31 de dezembro de 2021, mantém-se como data de reembolso do 
mencionado empréstimo aquela que vier a ser fixada no plano de reestruturação do Grupo 
TAP aprovado pela Comissão Europeia. 
  
Esta informação encontra-se também disponível no site da TAP na Internet em 
https://www.tapairportugal.com/pt.  
 
 

 
1 V. Relatório de Gestão Consolidado 2020 e Demonstrações Financeiras Consolidadas em 31 de dezembro de 2020, 
disponíveis em https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/PC79301.pdf (respetivamente, páginas 19 e 25), e 
Demonstrações Financeiras Individuais em 31 de dezembro de 2020, disponíveis em 
https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/PC79302.pdf (página 23). 
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