COORDENAÇÃO DE SLOT – ANAC
COMUNICADO 57/2020
Para todas as Empresas Aéreas
Assunto: Aplicação de waiver nas temporadas W19 e S20 - COVID-19
Senhores,
Devido à alta queda da demanda de passageiros no transporte aéreo provocada pelo Coronavírus (COVID19), esta Gerência Técnica de Registro de Serviços Aéreos e Coordenação de Slots (GTRC) informa que será
aplicado waiver para cancelamentos de slots nos aeroportos coordenados pela ANAC, considerando todas as
operações domésticas e internacionais planejadas para as temporadas W19 e S20, compreendidas no período
de 11/03/2020 a 24/10/2020.
Além disso, estaremos acompanhando a evolução dos efeitos provocados pelo COVID-19, para que novas
ações sejam implementadas no sentido de minimizar os impactos negativos no setor. Por isso, a depender das
consequências e impactos gerados pelo COVID-19, esta Agência poderá estender o prazo de aplicação do waiver.
Solicita-se também que cada empresa aérea realize a coordenação prévia junto aos operadores
aeroportuários no caso de aumento de aeronaves em pátio como consequência dos cancelamentos de voos. É
preciso haver melhor gerenciamento desse componente aeroportuário para que não sejam causados tantos
transtornos na operação.
Reforça-se ainda a obrigação de cada empresa de transporte aéreo quanto à adequação das bases de
dados de slots e registro (SIROS) de forma que estejam totalmente aderentes ao planejamento de malha de cada
empresa, atendendo integralmente às Resoluções nº 338/2014 e 440/2017.
Ressalta-se, por último, que a aplicação do waiver para os cancelamentos de slots não exime a obrigação
da empresa de transporte aéreo quanto à assistência ao passageiro, conforme preconiza a Resolução nº
400/2016.
Atenciosamente,
Coordenação de Slots – ANAC

______________________________________________________
ANAC SLOT COORDINATION
NEWSLETTER 57/2020
To all Airlines
Subject: Waive for 80/20 rule in W19/S20 - COVID-19
Dear All,
Considering all negative impacts of COVID-19 outbreak on the global air transport industry resulting in a
steep decline in passenger demand, Brazilian Slot Coordination will waive for W19 and S20 season cancellations of
all domestic and international flights planned to operate from March 11, 2020 through October 24, 2020.
The Brazilian Slot Coordination will continue to monitor the Coronavirus’s effect on travel demand and if
necessary the period can be extended.
Best Regards,
ANAC Slot Coordination - Brazil

