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COMUNICADO 
ESCLARECIMENTO SOBRE NOTÍCIAS RELATIVAS AOS LUCROS DA TAP NO EXERCÍCIO DE 2022 

 
Lisboa – 25 de janeiro de 2023 

 
Em face das notícias que têm vindo a circular em vários órgãos de comunicação social relativamente 

ao valor dos lucros da Transportes Aéreos Portugueses, S.A. (“TAP”) no exercício findo a 31 de 
dezembro de 2022, vem a TAP, por esta via, esclarecer o mercado e o público em geral que:  

 
(i) Na presente data estão ainda em curso os trabalhos de elaboração das demonstrações 

financeiras e demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício findo a 31 
de dezembro de 2022; 

(ii) Por conseguinte, ainda se encontra na presente data por determinar o resultado do 
exercício de 2022; 

(iii) Não obstante serem públicas as perspetivas de a TAP ter alcançado no ano passado uma 
das maiores receitas da sua história e de terem sido divulgados os resultados do primeiro 
semestre e do primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2022 (disponíveis em 

https://www.tapairportugal.com/pt/sobre-nos/investidores/comunicados-para-
investidores ), os valores avançados nos órgãos de comunicação social relativamente aos 

lucros da TAP no exercício findo a 31 de dezembro de 2022 não têm correspondência com 
as projeções existentes; 

(iv) Estima-se que as contas anuais da TAP estejam finalizadas em março de 2023, sendo que 
nesse momento a TAP assegurará a sua divulgação ao mercado através dos canais 

próprios, designadamente através do sistema de difusão de informação da CMVM e 
através do site da TAP. 

 
 

Esta informação encontra-se também disponível no site da TAP na Internet em: 
https://www.flytap.com/. 
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Gonçalo Neves da Costa Monteiro Pires 
Representante para as Relações com o Mercado de Capitais e com a CMVM 
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