
 

 

 

 

 

NOTÍCIA 

  

IATA corrige manchete equivocada da revista LADEVI;  

IATA não está inadimplente com as agências de viagens  

 
 

14 de abril 2020 (Miami, EUA) - A Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA) 

esclarece que a associação não está, de forma alguma, inadimplente com as agências de 

viagens, como incorretamente divulgado   na edição atual da revista de viagens LADEVI. 

 

Apesar da atual crise da COVID-19, que praticamente paralisou o setor aéreo, todos os sistemas 

de liquidação financeira da IATA estão funcionando sem interrupção, com sua estabilidade e 

liquidez garantidos. 

 

A fim de estabelecer um diálogo com a comunidade das agências de viagens, a IATA enviou uma 

carta aberta assinada por seu Director-Geral, com informações atualizadas do setor frente à 

crise da COVID-19. Esta carta fazia referência a um montante de 35 bilhões de dólares em 

reembolsos pendentes de companhias aéreas. O artigo publicado no LADEVI indica 

incorretamente que a IATA está inadimplente neste pagamento. 

 

O fato é que estes fundos são mantidos pelas companhias aéreas e não pela IATA e, 

consequentemente, a IATA não pode deixar de fazer estes pagamentos. A política relativa ao 

tratamento dos reembolsos é uma decisão comercial que cabe exclusivamente a cada uma das 

companhias aéreas, sujeita à regulamentação local. 

 

No entanto, a IATA vem trabalhando na adaptação dos seus sistemas de pagamento para 

permitir que os agentes de viagens recebam os vouchers, nos casos em que as companhias 

aéreas os emitam em vez de um reembolso em dinheiro. 



 

"A reportagem do LADEVI, indicando que a IATA está inadimplente nos pagamentos às agências 

de viagens, não poderia estar mais longe da verdade". Posso garantir a todos os nossos 

parceiros das agências de viagens que os sistemas de liquidação financeira da IATA estão 

funcionando normalmente e com todas as nossas garantias de estabilidade e liquidez.". É 

lamentável que este artigo incorreto tenha adicionado stress e incerteza desnecessários a um 

setor que atravessa atualmente a maior crise da sua história. Este é o momento para que todos 

aqueles que fazem parte da cadeia de valor do setor trabalharem em conjunto, a fim de estarem 

em condições de reiniciar o setor quando chegar o momento", afirmou Peter Cerdá, Vice-

Presidente Regional da IATA para as Américas.  

 

-IATA- 

 

 

 Para obter mais detalhes, entre em contacto com:       

    

Comunicação Corporativa - América Latina    

Tel: +1 – 438 – 258 3155 o + 1-514-240 4746       

Email: ruedigerm@iata.org 

 

 

Notas aos editores: 

• A IATA (International Air Transport Association) representa cerca de 290 companhias 

aéreas, que compõem 82% do tráfego aéreo global. 

• Siga-nos no Twitter: https://twitter.com/iata para verificar anúncios, posicionamentos e 

outras informações úteis sobre o setor. 
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