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Apelo aos governos que discutam fundos bloqueados das companhias aéreas 

 
 
5 de junho de 2018 (Sydney) - A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA - 
International Air Transport Association) pediu aos governos que cumpram os acordos 
internacionais e as obrigações do tratado para permitir que as companhias aéreas repatriem as 
receitas de venda de ingressos e outras atividades. De acordo com a IATA, o valor de fundos 
das companhias aéreas bloqueados chegou a US$ 4,9 bilhões no final de 2017, uma queda de 
7% em relação ao final de 2016. Os fundos de companhias aéreas continuam bloqueados em 
16 países. 
 
“A conectividade fornecida pela aviação é fundamental para o crescimento econômico e o 
desenvolvimento dos países. A aviação garante empregos e o comércio e ajuda as pessoas a 
levar uma vida melhor. Mas as companhias aéreas precisam ter confiança de que poderão 
repatriar suas receitas para levar esses benefícios aos mercados”, disse Alexandre de Juniac, 
Diretor Geral e CEO da IATA. 
 
“Tivemos um pouco de sucesso recentemente. O valor de US$ 600 milhões retido na Nigéria foi 
desbloqueado. E fizemos um progresso de US$ 120 milhões em relação ao recorde de mais de 
US$ 500 milhões em Angola. Peço que o governo de Angola trabalhe com as companhias 
aéreas para ajudar a reduzir ainda mais bloqueio”, afirmou Alexandre de Juniac.  
 
Os cinco mercados com mais fundos bloqueados são:  
 

 Venezuela, onde as companhias aéreas não conseguiram repatriar US$ 3,78 bilhões. 
 

 Angola, onde cerca de US$ 386 milhões continuam bloqueados. 
 

 Sudão, onde US$ 170 milhões estão bloqueados. 
 

 Bangladesh, onde US$ 95 milhões estão bloqueados. 
 

 Zimbábue, onde US$ 76 milhões estão bloqueados. 
 
“Com a crise econômica na Venezuela, uma resolução parece ser improvável no curto prazo. 
Mas estamos animados com os recentes desenvolvimentos na Nigéria e Angola, e esperamos 
que outros países também providenciem rapidamente a liberação dos fundos bloqueados”, 
disse Alexandre de Juniac said. 
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Tel.: +61292157380 

E-mail: corpcomms@iata.org  

Notas aos editores: 

 A 74ª Reunião Geral Anual da IATA e a Cúpula Mundial do Transporte Aéreo reuniram cerca 
de 1.000 delegados e meios de comunicação em Sydney, Austrália, de 3 a 5 de junho.  

 A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA - International Air Transport 
Association) representa cerca de 290 companhias aéreas, que correspondem a 82% do 
tráfego aéreo global. 

 Siga-nos no Twitter: http://twitter.com/iata2press para receber notícias especialmente 
elaboradas para a mídia. 

 Visite a sala de imprensa do evento para obter as últimas atualizações e conteúdo 
multimídia e procure as discussões sobre o evento nas mídias sociais usando #IATAAGM. 
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