
TAP recebe o primeiro Airbus A330-900 

 
 
 
A TAP Air Portugal, empresa em que a PARPÚBLICA participa em 50%, recebeu 
recentemente o primeiro Airbus A330-900neo a ser fabricado, tornando-se a 
primeira companhia aérea a beneficiar das suas características económicas, do 
seu  maior alcance, e da nova versão da cabina Airspace. Até ao final de 2019, 
estima-se que a TAP receba mais 19 aviões Airbus neo. 
  
O primeiro Airbus A330-900neo tem 298 assentos dispostos numa configuração 
de cabina com três classes: 34 assentos em executiva, 96 em classe económica 
plus e 168 em classe económica. A nova cabina Airspace by Airbus, entre outras 
novidades, oferece mais espaço a cada Cliente, compartimentos de bagagem 
maiores, um inovador sistema de iluminação de cabina, um sistema de 
entretenimento a bordo e conectividade de última geração, com wi-fi disponível. 
A característica que merece maior destaque neste avião state of the art é, sem 
dúvida, o seu menor consumo. O novo avião veio para reforçar e expandir a 
operação do longo curso da TAP.  
 

A cerimónia de entrega teve lugar em Toulouse, sede da Airbus. 

 

“Estou muito satisfeito com a chegada do primeiro Airbus A330-900neo à nossa 
frota que está em franca expansão. A sua economia e eficiência imbatíveis vão 
impulsionar o nosso negócio. Os novos Airbus A330-900neo consomem cerca 
de 20% a menos de combustível do que a nossa atual frota. No final do próximo 
ano,  37% da nossa frota do médio curso será constituída por estes aviões de 
nova geração e, na frota do longo curso, mais de 70% das block hours serão 
voadas por estes novos aviões”, referiu Antonoaldo Neves, presidente executivo 



da TAP. “O A330-900neo traz um aumento em termos de  flexibilidade 
operacional devido às suas características comuns com as restantes aeronaves 
Airbus da frota da TAP. Esta aeronave será a primeira equipada com a nova 
cabina Airspace, um novo conceito que faz jus à nossa ambição de oferecer o 
melhor produto da indústria aos nossos Clientes”. 
  
“Entregar o primeiro A330-900neo a um cliente de longa data como a TAP Air 
Portugal, é um marco muito importante para a Airbus”, afirmou Guillaume Faury, 
presidente da Airbus Commercial Aircraft. “Através de inovações contínuas, o 
A330-900neo, a nossa mais recente aeronave wide body, oferecerá o máximo 
de valor e eficiência aos nossos Clientes e um conforto superior aos seus 
passageiros. Esta ocasião é mais um passo em frente para alcançar o nosso 
objetivo de uma indústria de aviação sustentável”, acrescentou. 
 


