COORDENAÇÃO DE SLOT – ANAC
COMUNICADO 59/2020
Para todas as Empresas Aéreas
Assunto: Aplicação de waiver na temporada W20 - COVID-19
Senhores,
Considerando a crise financeira de escala global que a aviação comercial vem sofrendo após a redução drástica
da demanda devido à propagação do coronavírus (COVID-19), 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 a temporada W20,
compreendidas no período de 25/10/2020 a 27/03/2021, no entanto sob condições específicas.
Para a temporada W20, o waiver será aplicado exclusivamente aos cancelamentos de slots provenientes de
históricos da W19, desde que devolvidos em até 4 semanas antes da operação.
Não se aplicará waiver nos seguintes casos:
•
•
•

Devolução de slot proveniente de histórico com menos de 4 semanas da data prevista para a operação, esse
cancelamento não receberá dispensa, o que impactará a regularidade da série;
Devolução de slot de voo alocado como novo na baseline da W20, esse cancelamento não receberá dispensa,
o que impactará a regularidade da série;
O waiver não se aplicará às empresas aéreas que encerrem suas operações em definitivo no aeroporto,
durante a temporada.

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.

___________________________________________________________________________
NEWSLETTER 59/2020
To all Airlines
Subject: Waive for 80/20 rule in W20 Season - COVID-19
Dear All,
Considering the global financial crisis that commercial aviation has been suffering after the drastic reduction in
demand due to the spread of the coronavirus (COVID-19), Brazilian Slot Coordination decided to extend the slot waiver
for the W20 Season at the airports coordinated by ANAC, considering all domestic and international operations planned
to
operate
from
October
25,
2020
to
March
27,
2021,
however under specific conditions.
During W20 season, the waiver will be applied solely to cancellations of historic slots (slots allocated as historic
or change of historic in the W20 baseline), provided they are returned at least four weeks prior to the date of operation.
Waiver will not apply in the following cases:
•
•
•

Historic slots that are returned less than four weeks prior to planned operation, the cancellations will not
receive alleviation;
Slots allocated as new in the baseline of W20 season, the cancellations will not receive alleviation;
The waiver should not apply to slots that are held by an airline exiting the airport permanently.

Best Regards,
ANAC Slot Coordination - Brazil

