
Flexibilidade para reprogramar a data sem custo 
para passageiros afetados pela situação COVID-19

Estimada Agência,

Atentamente,

Andreas Schek
Vice-Presidente de Vendas

Devido aos novos anúncios de encerramento de fronteiras de diversos países e a 
consequente queda na procura decidimos reduzir a nossa capacidade em 70%, da qual 90% 
é de diminuição de operação internacional e 40% corresponde a voos domésticos.

“Esta complexa determinação foi tomada devido à impossibilidade de voar para grande 
parte dos nossos destinos devido ao encerramento das fronteiras. Caso as restrições de 
deslocação sem precedentes aumentem durante os próximos dias, não pomos de parte 
sermos obrigados a reduzir ainda mais as nossas operações” – Roberto Alvo, atual 
Vice-Presidente Comercial e próximo CEO.

Por outro lado, todos os passageiros que tenham voos nacionais ou internacionais afetados 
(por cancelamento, encerramento de fronteiras ou estado de emergência) e que viajem a 
partir de 16 de março de 2020 poderão reprogramar a sua data de voo com as condições de 
flexibilidade que estamos a entregar.

Recorde que, se o cliente ainda não tiver decidido qual a data ou destino para a 
reprogramação do voo, pode deixar em aberto (sujeito à vigência do ticket e sempre antes 
da data do primeiro troço da viagem). Desta forma, poderá usar o montante como crédito 
em nome do passageiro para ser utilizado em viagens futuras sempre que sejam até 31 de 
dezembro de 2020.

Informamos também que os nossos canais de apoio ao cliente estão a receber uma grande 
quantidade de consultas e pedidos, dificultando uma adequada atenção aos pedidos. Com 
o fim de centrar a atenção nos passageiros com pedidos urgentes, pedimos a todas as 
pessoas para só telefonarem a partir de 72 horas antes da sua viagem. Agradecemos o 
vosso apoio contactando os vossos clientes proativamente.

Para mais informações consulte www.latam.com/coronavirus/ y latam.com/corporate
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