Companhia aérea alcança novo recorde histórico num
só mês

1,420 MILHÕES DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS
EM AGOSTO

A TAP transportou no mês de agosto 1,420 milhões de passageiros,
registo que passa a constituir o novo recorde histórico da companhia
em termos de número total de passageiros transportados num mês.

Para a TAP, o mês de agosto é tradicionalmente o de maior pico
anual de transporte de passageiros, pelo que os crescimentos
tendiam a ser menores, mas a verdade é que, devido ao forte
crescimento da oferta, com novas rotas e aumento das frequências, a
companhia aérea conseguiu este ano transportar mais 224 mil
passageiros que no mesmo mês do ano passado, uma variação
homóloga de mais 18.7%

Foi nas rotas da Europa (excluindo Portugal continental e ilhas) que a
TAP registou o maior crescimento absoluto de passageiros
transportados, mais 146 mil, ou +20,6% que em agosto de 2016,
atingindo este ano um total de 854 mil passageiros.

Em termos relativos, no entanto, foi precisamente nas ligações à
Madeira e Açores que a TAP mais cresceu, registando um aumento
de 29,5% face a agosto do ano passado, com mais 30 mil
passageiros, num total que atingiu os 133 mil.

Deve referir-se, no entanto, que a TAP conseguiu crescer em todos
os sectores de rede em que opera. Nos voos intercontinentais, África
(+26,1%), Estados Unidos da América e Canadá (+15,7%), Brasil
(+7,7%) e mesmo Venezuela (+5,7%) contribuíram para que a TAP
transportasse durante agosto nos seus voos de longo curso um total
de 335 mil passageiros, mais 43 mil, ou +15%, que em agosto de
2016.

No acumulado do ano de 2017, de janeiro a agosto, a TAP
transportou já 9 261 647 passageiros, mais 1,8 milhões que em igual
período do ano passado, o que se traduz num crescimento de 24,3%.

As taxas de ocupação são superiores a 80 por cento em todos os
sectores de rede, aproximando-se nalguns casos dos 90%.
Considerando todos os voos realizados pela TAP em agosto, a taxa
de ocupação (load factor) média foi de 83,8%. No acumulado do ano,
esta taxa situa-se agora nos 82,7%, um crescimento de 6 pontos
percentuais face a 2016.
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Acerca da TAP
TAP Portugal é a companhia aérea Portuguesa líder de mercado, e membro da Star
Alliance, a maior aliança verdadeiramente global do mundo, desde 2005. A operar desde
1945, a companhia viu o seu processo de privatização concluído em 2015, ano em que
celebrou 70 anos, com o consórcio Atlantic Gateway como novo acionista. Com Hub em
Lisboa, plataforma privilegiada de acesso na Europa, na encruzilhada com África,
América do Norte, Central e do Sul, a TAP é líder na operação entre a Europa e o Brasil.
A partir do Verão 2017, a Rede TAP cobrirá 84 destinos em 34 países a nível mundial.
Operando em média cerca de 2.500 voos por semana, a TAP dispõe de uma frota de 87
aeronaves: 66 aviões Airbus e 21 ao serviço da TAP Express, a nova marca comercial
da companhia para a sua rede regional.

No âmbito do vasto plano de transformação da TAP em curso, na sequência da sua
privatização, a companhia reestruturou a Rede, lançou novos produtos tarifários e
anunciou, entre outras novidades, a renovação da sua frota de médio e longo curso a
partir de 2018, a atualização e reconfiguração da frota presentemente em operação e o
lançamento da TAP Express, que tomou o lugar da PGA e está equipada com uma frota
integralmente renovada de 21 aviões ATR 72 e Embraer 190.
Prosseguindo uma orientação prioritariamente direcionada para o Cliente, a TAP
investe continuamente em inovação e na utilização das Novas Tecnologias, oferecendo
um produto e serviços de elevada qualidade, segurança e fiabilidade. Eleita a
Companhia Aérea da Europa Líder para África e Companhia Aérea da Europa Líder
para a América do Sul em 2016, 2015 e 2014, pelos WTA, World Travel Awards, foi
também eleita Companhia Aérea Líder Mundial para África em 2011 e 2012, pelos
WTA, e detém igualmente o título de Companhia Aérea Líder Mundial para a América
do Sul, dos WTA, em 2009, 2010, 2011 e 2012. A UP, revista de bordo da TAP foi
também premiada pelos WTA em 2016 e 2015 como a Revista de Bordo Líder na
Europa. Eleita pela revista britânica Business Destinations como a Companhia Aérea
com melhor Classe Executiva – América do Sul, em 2013, a TAP foi também eleita a
Melhor Companhia Aérea na Europa em 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016, pela
prestigiada revista “Global Traveller” dos EUA, e foi distinguida pela UNESCO e pela
International Union of Geological Sciences com o Prémio Planeta Terra IYPE 2010, na
categoria Produto Sustentável Mais Inovador. Considerada a Melhor Companhia Aérea
pela revista “Condé Nast Traveller” em 2010, foi eleita a Melhor Empresa Portuguesa na
área do Turismo em 2011 e também a Companhia Aérea com Melhor Reputação em
Portugal, peloReputation Institute em 2014. A Revista UP da TAP foi também eleita em
2015 a Melhor Revista de Bordo da Europa pelos WTA (World Travel Awards).
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